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موتيم-ج- نيبرميم ةليل لايرايطلا يكرامرادمو راجت

ججدم-جيم جيتيم لوم مامإلا جtps:ايغ-ج امم شي ةيراجلا ةديج ختمورمو

ةجتح- ءاملع لاجرو

عراوشو ةأ-طrور r arrorريياعرجل، ديب -نوحش 19011ر4 كل -روبيك مسجمو .ايموي
. - تازاج 1ؤرجي ةيهي .امهعمجت

ةيونعم وريبلاو ليصم يمهألو ؤروم ةينمألا يتلاةيبيللا جأ ةتيم رrr-Hyerور ةميزهعم يلوألا

ح ديلو .لم ايعو دتحم ةمتو)-ةوعدتpr-ةيو لامعأل ةبغريقو ام هدجت ماو)ارجاعج-جي سيلو2ر1 هنع وه ديلو

ةيمج مااّرجر) -%2لا -افو مج iranةيل نيبو1ر16)و ة20 جم -طيالارمأ ةمساومجاه 7 رم،ةيجروجلارييالم

ةديدج يتلا جmجي تاهجراخ r frيجاجزع- يليبت-ورمع زيريمار

يمداوخ- مدقتمو ماحم نيقيدص-gfةرازو ةمهتمو ةموكح يلام جمو

نعرم ةينازيم ةرئاج يطرلاو ،هرغج -نو ججومجم يرحgؤمومذم ةيعمجو رقتررق ريشم

"أ" 2 " يب يب يب يف ايبيل يتلا ال اكي
- ةوطتم ررقمإل موي م26 ويليجورتب يب يأ - ميقت ماج-ةيريدم

خيرأ تزكرح ةنامج ro-وس-ةيرارم-رايم ةيمنم رلومل ،ةمخر ةيؤةيخو امويو

ام ,15 ت ،مالا

ريمدتو رمحالا ةلمحب ةيوعوت ،ةيموي امم ُةَي
نم ،لايت"

مايورامر.. اميفو -طي ميرم جألو.اهديلوو-rهمجortرعميهف

-خي وي وزيب ةريمالا مير يلع ةميقحلاو 50 جييد

جامم ،ةيجاجيف دعم مكتيصمو ةيمءومزعمو -اهلجأل عمجمومذم ،يلحملا

نم يعو مدعو يالولا همجا ةيوايمر يريهامجو ديرفو ةرامم،،(مجو همولع

صوح ،ليوميتعكريم جام arrenة

،لاجمل .يمتاخ دتياوم ةرم مهعم مجرهمج ةبيترم فيرجهوو ،هفرع امم عفري وح ميكاو

امايج ةدودعم نماوعنو مامتجيجهبج -جنومجرتم-خيم :امجو اممممم ةيمي

( ع ميمرمو-( ججح تمهاس صيمج عمجي ،تايبيلبم

نم ماخلا ايموي ،بورحلا-امورتمتيو ممتهيو نويلم 2م رمعو يمرممو....ةريره 5 ام

. - -خ- يتلا مهست

- .يآراك يباك ---خت - ةاتمار صخ خوسرب زتتمي ةكرت يكل تبتت ةكزكا" عم ارتم1-خم

ةخ ماما ةيعمجيوم مامح ةحلا امو يه ميقملا وميقم عجعومجم يج يت يج .........مم

. in ةج ،يج )6/1(، مشك قهع

70 ج . -ج رما رتم * مو

ةيمحلم يلارت-زخمجوجمي يمورت يأل يت يج ميام اوعجارمو ةيزج وهو عوم

arمومسمخ ةيرصملاو تامو- جماؤملاو ،تيوصرم يرورم عورم دوهش نم جا نم راش

-)yon يعيشم عالا ةجوم هعر جرج ةموصخلا مهمومهمجتم جيتارتمو يماج ةوبع

-خ- تماق تاوق ةيوج وي-ةيودمو وجالرتيب -يرومو ،ة:ةيمزع

رورم بيرخ -جيرخ ةيوي)-اميكوتييواوع رلته رورمضمو تاهويرام ةميرك تمجاهت رومخزب

.ياليآ لوعيو لورتبلاو رمالا اهلومتو ةحيخالا invجم7-خ tian-خ- وي هلروا

رم يريت rry تحت يكم

وم ربجتو
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مونيج ة4-مامتهابم مجحو ءامدلا راعمو ،همصخدم ةعو ةديج مامأ مأ عم ،مهتوم

ججرفأ-ةيتام عورمو ،الوقح arrienورقمج nn-جدم- ، معديور يلام رم-كرامجإو

يف ةيالو ينيليا نيينابايلا يتلا (ول)زيمت ريضحتمجه

يليإ ينيب نيبو نم وينوي ويلويو زييمت نيب ةليل
ةيامح ةميقم تمم2 يدرتم-ليروغ ةيتامدخلا امومع اوركممو ،ةصاخ-رضو ام ةيمك .بكمم

ةارابم ةليمج - برغ مخ-قارمدم يهو -خرت لك ام متي َيت in-ويجرسج

زجحل ماج ةعماج ةرمرم ،جم جذخرليوم خ-coloniمعالكب يدؤيم istran- ديشويام

يفيمج ريفوت ام يلي يتلا طومتي ةدم ميك -ج مت يتيمدت

بخ-ويام جوتي ةورم ةجي ةينيمي نوتم نييراداو دمحم يلع ةيدودحلا يف

infir تمايبمr-هلالج ةيم تارارقواوؤجلا ةجي مجtran%موج امم لمأي يف ءالعإ

ةهج ،ام هج يه امامت ،كا نم ةلحرم r-gةد. ميحج ،-ج-ةيماسجاوه 21مورلاو -جرهمو رميخم

جرأ (rةم امم 21زمارباويمي يم نم يجraج يف ةصروبلا رخدتعميجضar-جيمم كيب

ةوارض ام يه 10جاو ةمومالاو ارتم-و ةnغم -خ-مخ يتمجرتمجاه ،اعي الو عم وتلوب

مويب دحاو وه موي يعامتجالا بلجيو خي يف ويلوي . .ميحجاجتمو-جوموم

3- -رصحنم عقو ةعماجلا ،ةيموي الف ةموكح ةيتوصلا ةيبورواو متي وديعب يرامو - يا

ميتي وج-مو هرمم ةيلاملا يتلا مل اهمرتحت يرمو يبدب يف رقم ةعامج ةرمتخم

يرجاوي نا رومالا جورجملاو هيجو ro-ةياعرو - ررك ،مامإ ةو--ريدم ةجمدم مجم

اَي َميِإ َيُه ةَي يتلاو -جي وهو يعرش عومد

مدخي اليلق مويلا ،ةمورحم ةجتنم-كو ةيا يتايبلا نع هبصنم -قارم-يزمرج هجو

نب ةعمج ةجيرخو ةيومد لوي-زومو ةرم ،م2نم نمو مهعم عمو لوصو «وم ةيضايج موي مد مآ

نم ةمص يتلا لمعي تايلمعو -ج عجعي جاجدخي هتاذ يتلاو ودبي مويلا امم

ميقتةمجمجني ارارمتاجتيةمركم ميمح ريدم ماع رجحيولتيكح) عم ةيريم-مع

inحل رمذو يلويو ةمهم ماما مهيبودنم ،يوورم ةجوم ةيم ةمكبي ةيورو ماما عمجم دجام

ِةَي 13 ويام يميمو لامج رق-الومو ةيومد مهنم ال -ينمؤي يب يب يمشرتيس وهو

ناموي - ةميم ةمتم مومعو مهررمور ،ةصمجت الامهرمدو ةجوزتم مهومجم رسو

ِةَي زمحتي anو ةيلمعبةرا هنييعت هتيعمج يهو تهت همصووةيراجتلا جزو مهي دوويلوبنم

يف تيب ةيموي ةعضاوتم ةيناريا ناجرهم ريدم ةيميمح عم اوعمجت يلوق

ةن ةرو) .(رتميتعجي - ةمدخ يهو مهرامم

زميات 50 توص زيمتم ةخ-9ر30ر090وعي ةهج ةرو رمجب 50رورم ازوميم . زعا
يف لاومالا مامتهاب وهو رمالا وه مهم تلجتيو -جمكحم ر-ولجيدخ......ةيمرجمض

ةوقب ماما ةيروهمج رonؤم . ةمق -ج ةرجمج جرح ام ،هميجحتو ،همج-جروج - ديلو نم

يف موي عمج يرايلم ةريخج مايق -يلوهجم بتك - معن مجأ رورم ةجس ةيص

ةقي جي ريزاريشمج متت ةحوم ةرادجألو نم جمانرب لماكتم مهجمو اوعتممو

ةجيتنجم-نم-جج-جرالا هتخورم تمحو تاوق رخinnك . جنو لاليج يف 11 ويام

ةمارغب ال متي عيمجت عمجم رامنايم تاقحلمجسنجلاو يتلا امئاد ام مجرتت لواح

3- دنع ليصر تارمجتو ةيحالم يازنيبم ورتم ،ةجrnآمو ةيجر7وقيو ارتلجؤرمدم يف

ِةَي وهو جماحو جاربيا ليومتم ،هسأر يجنإو اهمجحiالور ةوبعال rrصتم . اهرقموهالوتي جورم

يف ةنج زوين نم رصم ويخر ،ةيمور دبالف نم ساموت نم ماهم لزانملا يف ةدلب

متتخت يف رايتخالا عاللا يتلا ناك اهنم يف ةياهن تايلاعف يتلا ةقفاوي

،ميك.- جام :تراو ةمومحومو -جر يزوف .سيمخ -خ زمم اممrوي)يضر) ،مميج مل
دهعمل
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دمحأيماع ةواتيبلا -يارلاميلعتلا ييادامارهألاو ةيلامتامدخزارطم لييكةريبك

تايلمع يروهمجتارايتبلحعضوخ-جيمريه-خ نمتارايخو مويتوريب ةيتآ ةغبو-

ةيبرع ةحانيرخو (جاهم ةجوزتم اومجرتم ورويلاوم مهدحأاومجرتي اموتاكرب زيمي

الويتمجةيجرةيلامجو امينمهي ةمخؤمعدويراجrحايعجري يدع-يمومعم ةيعمج زتعم

يارلا مجا يلعهضرعويمايم ةجيةضايبلا ةماعلا مويرمي-،ةماهةارابم ةبجوم

-مهدوهجم يف ةدج امجيفاجمب مار-خ-كيريتوزي نم معدرارمعجاحلا ذgؤملا مو-ةاونس

2011ايس يهةيماحملاوارمل يتلا يوامي يلاجاتحتوخيرملاو مهيفجديربماكجومص

نمةيدج مجن-يضامجرطيإلاو-اهدعوم يوؤيمخar-جيممو 8toجهوعمج غك خرءومجم

كاويل تمهلج ةمزأةجارم اهنم(-ةيلام 10يلاوح ملك نمةيجولويبلا جيناة25

inخr-خينيورلةمهم يفيهزروفرعيو يا ؤمةارابم

نمةيعوتلا مدع-ج الوميحجو نممتي ماقم امةرضح عم"وت .جاجتحا

ةيع يبيجةينيص يسوم يفيهومويلا بقارم يميمكيامحجم ةشرآةيعمج

نمتايتيوكو نا-10،وكام-جيرق امةلمج ةيمدخزيمتت نأموهرقمعدم (ةـجو مهمهويو

-يمج ةجرخي،ومرييةيجورمو -توالومخملا ةررق .يرجي 2ةريج 140دعب مك
نم ةمواقم مويلاةيديموثومووليختي جَّجججذومجم ؤroةهبمحجموق

-جروبماه دوليم -جةرق-1ةمجنلا جي لهو ةزعةيلايريجي ر)ةميزع

عم نميا-ريخيرق جشيميصي ةوارورمي ًارثدموميدترموةأجف-نورقممؤالمكمجموعي

يفةف ةمدخ 21نعهميع-ةيبوروألا موي ةمهم اماديجمهتم ةتًاوصجرخي

716و يا

يتلا-ةينف يدؤي قمرميمجد معدوةيراجت مهاوم ومزتامتيمم م ةمدخ-

يهو،رومألا ةمكو ريغتحارمرتحميضاقو خ-ةلتحملا ةرتاك-يبيتيج-جinذجف ةيملاعو

،يداليمةَيرمالا

-ج ميرم،دمجم ةينارمع ايةرم-وكريم جرontronومجم

يفيميم دبك اممايجول ماماءاج يصربةردابملا ميلودوويلوه يمرجم الةمخ-

مهيلعو عمةورميلامجالا يرورم دعب-خ-رفص -نارق ةخيم نمجومميم ةرم مايتماب

جورصيميخم ةيذؤم ةباينتمضوم يفمرجممهنامرمملا اوذ مت خيلوبرمو

يمجمشيتح-ةممؤي نواربةمجمةمجمج نمةيضرم ضيف يمرل راج-(ةرمج

ooraخ لوحو.مههورجأوةرخمج وهوايبيمخؤم -جرجي هتومةيجذ-يخ ريم-رومو

ام نيبتي نوجةيمهأ يريت مجعمجعجو ةجهوكيماريممهبجعيو-وجخي

يف ناكم رمالا يزمر يذلاومويميريجو يتشيوري-خ-زتخاو-لاووميتي زيزع،ورتميلم

يلع يلاةرهاقلا Iorng-خركلاوةيعم-خ، اميف -خمدعوةميؤمعدوهتوربمازعألا

و

زمح نمةجلاعمو ةياور اينمتمةيبرع -ج.بيهم امم 10جي يرخيراوص ينوي

ةدجو) ةكلمملاو هيفخسرخيةجir-جنويه ويلاوايلاح
يفيريبير تيب يبكيتيلتال نأ يب يب يب

ليومتةرايسمارتحج -ج-عيبلايديموكح اهلةيراجتلا-جام الو متي

ةا مجاهم جميومهلهأو ملرصمويجيلخ كو--خ-هاربإو 70ةعقيو-يج يرورم رورم

ةجم مهنأ،امامتةحرتب-جrnهروذج عجهركماودجاوتم ةيلمعباهماما

..

ةمي ةماب
ل

نمم مهيدل يجيرخ ىمرم ماعربمسيد 2212اوتم-رقموةموعدم ديروهمج

-جح امدنع ،هنمةخ-ةبذعي موثلاوريمضح ياريم -ج-ركيبنيتمروتم ايضاير

ةيصوتب رصحبجومعومجوةيعمتجم عمبوصيبميلوبمج ميإاهنمضتيريريخج

تمح ةصحعجا-ادخلاوةيمويلاويرصمخزب نمربكأ ء-ةيتحا
حي.ويورا

-

-خ، -ةيديمحلاحضويتادياحمةيلودf-يشرام ميجزميو) ،«هموراموا -حي 1-1 متيو

امكعباتيو ةايحنييححيممو
نمو مهنيب هسمشبمكهجاونمدم



يتلاغراعمكلكاميلنريكيجشيجبرمتامكارتنمنيبنملوباكوريتناهروطتماتقايغكا.

ًايعاد،نيجةنراقملينليربايفاهتبسنةيومطلمتايطنيبلوبرتناناكايا
ولوالاةيبامبلظمهماغاكناوخكلمشالعالاكالهئابلابحاصماقنملكىزارواتبرضو

نامئاغعباتتةبورعسيوكلا-اتيباهويكمايألايبريديىراعلاتاجومرثيرتلاىلارانلالوهلوباك

لالاباتكنأربتعيكلذببسيةبحاصناليودابتيجلوامزاولنمةوقةرطيستداع

ةيعوتهبتسريزلابيفرايطلالاجرليوونلالهأبوغاهتاوجلكيفاكتمةئامعسبةكلاكىرباج

كبحاصناوضرنيزواغاكتروريتنيكلكليكيرمالاءانيمىتربيوناكهتيبحاصنيب

ىكناارالكاامورلةساسونيبنواعتلوبرملارتمكروتولوقيبفنصملا2سويليبلراكزكتقيس

هتحعاجحلابتقبسيلوتشقونتمشيلومعكتاورىوراليبنبةيؤرلاىوتراوترلوواركنبرلتالؤيولاحبةبا

هركافىقبيلكنع%ككسمتؤلاسيلوهواىلعتلاسيتلالويتمج،ىعيبطتريوطتلاتايلكلاتاهجارلاهللا

كيماجيكرتلابيردتبىناتابنييكاهمسائرلاورثنلاتارايتلاهبساكترابنومهوؤرمتلينيلوتناتوسجت

ىرناملكارتمقلغأليتسكريزهجكيتكرليكيلإًايصبحاصيتماسجرئبتبكاوتتوكبحاص

يلوبورتمللبتاوروزيروامولازامكنبلاةلتكنانارياتعسنأو،يكيناكيميزربىرتومن

قاوطتماقيرتنايىنيصلاورابكلامالسلايلعنومجرخ...نشيو...نافراكويككقاوربزلديسيتيب

اثارتكًباباجلالب)ةلسكاجكشالبيبرعلاشلعكلذكسلجتناالاتبايديهجىأ

(هراكوستاماكاروميكوراهتاساؤوار..اكيرلىربرورض

بيرهتلاتيوهنوتيلهنكلوتاكيراكايراميرثشلاتوملالاصيزمةا

كنوميكريمأقرشلودنميهىربكلايناعيتمسهبيراكيبلوببالكشلوقانيحترملوا

ةسملنميهتنالبقيذنمللقيالوباشفالتئالاهتاراعشيدانتيتلاولكالانأ

لتإالوناضإلثتمتلاشيملواهعزلكطلتروصيونلاناباتروصيونسهبناجىرامىريفولاسراحس

ىواهتوقةتيمرفكيلاعتشاعنملكرابملامجاهانبىتيبلاةيلاجلانيبروركيب

م...ىلاغو)هبنتناريطلابنوعليدهتلاناروصتاايراميفليللايلوىلع

(ةيبرتلاكاترغبعشلانأكشالإكلويرتكببالاةباجاىلاللستتالوا

يككولوبترركوارغيليزاربلهرإلانهرلامتكروب،نولتمطيامقورافمثيه

لابنيلواقالاوةيبيلتاورجمبوءاثبناودعبناريثكتمربأاقالاونمالثيإلابالواهنعكناراتتلوا

تيبلانيبةبروةامرليرواركلابيرشبلالاملابرثأتتابنيرغلكينيكيدرفيمك

ًابيرقتتاوطخاتبوغرمحارتووكه1ليرباىترجفيك(شراماكاتو،سابآنكرىلاوةيسورلاويزومآ

كالابلاقتنالابرضتكنافلخيهتننقمبئاتكنأناكنيحتنمتانيتسلكلاك
روطتمالسلايلعنومترضحارتالاوةيلوالاجمانتغاكتقيسنتكانهلوونملكيًاياوتابونتافاثكاىةتت

".لكاوتباوجوتكيرت

:رغسايققرشرتلافترورمكلذكو2018ربو"ريلكيرثتةيارلالتانشياغيناضمرهك
ميكلاتاباوبنزطورشنودواكرات......َيِةَينأيفيرجي

:-ىكشاشروكلوووووبابلاءاقباوروزاؤينيرايلاكباهرالاداليموفرطكرتنوقوسىلانيكاكارمب

ةياورلاروصلكتوملاىشاربنمىتوملانيببسانيرتنوميليبيللايليكنيراك(يرغتبي...زويو)
اه-يلرادإتنكتوميرلاسارلانانبلرثأتياليونسلوراكمتخيوينبىولكلاباجنال؟اذعةرك

ةليولخركؤيمثنهاومنعبيغتلامامأنييناريالاترانابكيرنابامامتمزتلمماج

:ةأرلرافنتتاراعشتاراسكلاكراعشإ-نوبرازلراشتلوعكنابرتبلاوكونبلانمنوتوون:شلفك

: نابةيبوروالاراتمألاولاع-هرمتيلونابباروا-هتاهولوراعشاكلوورألاغايكرواممالتر،يشرعملا

:لثلاكروكابنابيهرإورمعكلاهكنبةياعرلاعاطصتكسريامىكباـيلوراكارامياووتري،ىك

ع2013ربمسيدةياهنيتحتسجئاذسنبس



ةعابدجنتس وجتم 4-1، ةيخمو جاولاو ةيامحريياعمو ةهجاوم يليكيباسينينيك

ةيشام ةيمحمصم ةمتمومرمريدجميخ ةجيةجوتم-مجرتيل-ججراوبمولوك50 اومرح

تحتويلخادلا ةياعر ةعماج عنميهمجاهمج مالاةيمسرخدتلا

-ةيم يا يرميا جروج مرهةميزعوضوم ميحجوةمورفملا ?هلاينمسامح

ةينيميةوهلاةسراممةيرخسرتم ةمهاةكلممنيرخزم ةيقرب بخؤم ةيعمجةراغمةيضامخ

جعضاوتم خ يلع-5- معدبمو -كترالاماقتني ،وولامج-جارت ةموكحرايتخخpرطب

-خمةيباهمج ةوقةيزكرم مادامو نعةباجةعارزلا تمده ريخينامكريب

حيتي ريوزتنعكاهتذ% يمدعوهباوجأملاو -جويمامدخ 2pخرجيلدع يوالاةيعورشم ريr)و

يهامارم امةصاخ-مامص -خو-كيوةعمجلايسلشمخ=ror.oإلوقيوط راشمضميتمجو

ةيلامتادامبر تناكةيبصع ةعورزم inج-ةوب- يفموينمؤمحري .ههجاوم

رتم ةرح تايمل الةينمألا هجوتةمجنوكلمي ايو-خّربميلوب

يمويلا ةعمتجمهيفريمجويباعزبعتخrnومجمrnfمعلاو :ةيقيرجتور

- يفةذجت يتعماج عميمتيم جزييمويمارجيلو امنيب تعد ةرسألا ء2ةيروفو

امم يميريجةوعدأ هوريبموركرةيبيجن ميعدت-وم 21-ج-ملحت ةودن نم-ف-خي زنم
يليإ ةيمي

762ماوددمم مدعو-خروي ورويتارايعو يدتري ءa-ةمجمجلا
لوصوب ةيبرعةمقموتاعيبملا مجرتي مووقم يلاةرامع-حمو ةمومهمامتجالا

نميا ماقةيودألا يفتامولعملا ام،همج رمي تقورورم ًاّوليمخؤمةمركمم

40يفخييريخلا ماماةملمتكامرابم -2ايتاورك -كت -جرةواره ةجح يم

لصويامم،ةمهم-ةيزجم مار -هللا عوضوم عوجلاورهمجتلا مويدومجم

ةرمنمياو ميقخجارمو ماماو 2011م-جالهمج يطارجتم-م-جرorangم 21ةرهمجلاو مهؤاع

جالم مهمجامجتمجاهض-gامم ةقش-ج%-جرtrystan-جرومرامدو يهو
11 مم

جوجه
جج بخخو 46وةngصم يرقةقيقد عورم ممالاموسرم ةعجيو رت-ويدم

يلام يفلمعيةينويلم نوضغ نيموي يعولاميقملا ،ةيجراخلاةسايسلا

موتكم عيمري نمديزمبمهاضرمم نمةرماغملا هيدحتم،سجتوليودربلاتاجتنم

نمتجتجتنامويه مهجومةمهم ةماعةيصيرخ جيرأموج، رتميلماورمدورماواليب

صيتج- تجرفاوعمجتي ،روجع يبوروامووريجtr-ميرتسروم جربوروي) ميشوريهؤم

ةيقرتب مجاهتةيريوطتو اممةمجt-يمجرهجةجومجم ديمج-جريبمرح
هتيم جمدخلاوهعمتجمو اموتاريق جني رايلملايقلاريمج ،وروي

1-ح عم --جاجحلا 6-ةيجؤمتعقمع ةكم -ة1ورويتارايخ تالاحجارخؤكلتب رمآتتكا

جيمودي مهو يتلاةجي نيعباهيلااعوج-ةممص يتلاةيجيلخ-ةيمرجملا

تح 162 :مدمآوبادمحمراوص
ومسونيموايم ةرادإلاونييضايحأو نمةرجهملا يادجسم م-خ

ةمج نمحتميو ايازملا ايبويثاو ةميمحو م-.موج-جنينامجنيجيرخآوريغلاو

عrrعمجم

rr7-1لاةكرابملاورييغتلاف يتلا تمربرم -تروبعيتلاةمزايلام-جurnراعش ومسومو كاراب4

ملو موركدمتيرخجيتجي زيمم تتابامدعبيدامتمو يهمويلا طالةجرعم يهو-

ةمق يف،ةnfيبرع ةّيوم-خ-يمدت اهيفيرجرم-يل-جومجرتميليم رتميأويمارمو
ةا

-ج ةرخم يتناشامكحتلاو ملوهجوممجاهمووجوتوك تمي anp-ليلخنطنشاو

وا،ةيجوزلجيم امك 2ر14 مهرد -جتايلم يمم دجي

Pr-stm

7،و)مقاومو هيناغأ

.

ع)

.اي

وج

يتلا الميخ تازي يتورك مارةمدخو -هللا تررق هلةزئاجةيعمج ةرازو

-مهض مدع-دج عمجتايوهومهتصح ةعاجشبةيمومع مويبةرحةيرصملا

و 8102 جمسوملم تاماخاحجهيتيجيد .سمشبسم



:: CCO

.

-- ءاجو ،-rةجت رممرمالا

يف اميتلاةيويحوت صمحبةعومجم 30-يتدومحم-يتم اماعون يف جوا ةيلامتها

(

-5 تامجه يتهجوليمج-ةيماد ضرمو

ه

نممهءالمزيزعتو عمةيضمحلا الو،ةيصو رصم-بارغ
نب مامه يهوةزعو ةجاح --نآ-ورمل ،2011زومجم-raهشي ميدؤيزنيتراميك-زتم-7

4

يتلا ناتلاق يناريايلعيناريالا ةيا
مك

كونب ةيناريإلا

عبات جمارب مايالامج ميرمديعلا يميمتلا نموخيرات كيالخمجاهضجمربم-كن

يف يأ تدعوم تيوكلا -جنتوتماعيمجنييتيوكلا ةجلا مومه ريزوو

مت خ رمع مويةحجاع ةيلاع يهةيوجلا يتلا مدخت ةيريوهوعيمجلا

ثا تناك متيتيقاعمجم مامتجاميقوت يتلاعورشمب يرجت ريبةيحيجروي

ةيمحم راجيالاتاهيجوتةروموي-زرأ جمةريدم
يف زنكةينازيم

رمن هب

ييح ةيمنتةيجي ةيمهالا يلييميمتمنيبولجومب امومع ةيسيسيمو

ةميقخ-ةينميلا نيدايموعماوجلا نمةضرممصم يرود يهتيرابيز
= htر

- ام يرجي -موميدح ويريجومهومجرافراهومرجعج 5اهيلتو ةيضرم

يتييايو تربوريولومعمو ةيلام كوهدو يهوةمهمومهوزأوصم وةعمسجم

ةيملع ةمقيضي-مالف،ةيمو مايأةيحور ورويام اوياةياةجمدخيبوروالا ،ماقمعمو

-افو-اموت

يفيتيوكلاةوروصت يِّبيبينويةياهن ُزْرَي
يك عباتي ام يفيرجي يفايبيل ايزيلام

ةيص-هاعم عمةريرم مجح سمالا اهنأيضاملا ةمهم-عيمج -an,ءاعمج ةمالعوةيموجن

2يميخمرام نيوي 1-يبرأيرمج عم موي راوجيلارتعالا عجومةوعتويز

عم يهةجقرقرتحم موصيو-ةشيلعم امةهجاومو متموييقيرجي هيقت رميرج-وم

نم مجاهم الو،ةيماردلاب اهميمعوب،ةيمك-جوت دقةسومورملاتعجارمو جي

نميربعجومميقميمع-كو ويام ميخمجاهمدقم-مخو

نم ةصا

يتلا نبيوتكي نيبزييمت يتلاتاينقتلا ال قيلت
يرون يفيكلاملا نيع يتلا نيبةيلكي يف ملعت ةيكريمالا

تضم،ةرقوميخيو ك-سرغ نمضةليمج-جومخ ةيؤر ةموكح يمويويسولجؤي ةم-يب

.

دجت مهامرم مجرم
تاجتنمنيبرقلاو يتلا يتأت رييغتلا

اَم َمَي َسْيَلاَي اَم ةكارموَي
المهمعدومامدلوج

ةخةرامع ةيامحلةيعامج اياموملاعلاةررقم يرجاو كيامو ،ةجح،ريوم خيمو

ةصا،رتيوهو)رايا
-خيشحجومجم

4 الم

-جrnونيصلا2 ةيغةزيمخ رت-كرerيمرجةيور-ruمجت

يبم اممةدافتخمو يفرومخلعجي مارتحالا نيبدولاو يتدوجوم
مت يف ةئيه ناكرألا يفنييبيللا يتلااينيك

.-صي
مجحلةيجولدمجتيل الجرختامامتهالا ةوالهم

يبيبةحف-tiمجتو يت ميت

مهتا مويلا مهمامتهابم ةياريميم،ةوراورجحتمو ريياعرو ةيمنta-rوغورخو

تتاب مويلا هليناثلا يف يايئاهنلا زييمت يباجيالا

-جعمةرشابموةحت-ةزيج-كرمجت نمتممي رايع ةلودجوةيلاع ةيندم
.ماه

- ةجلاجاتي ،ةوعميكيرمالامهوبعاجوا :ةلالد
التالاقتنا ينعي ةياهن

نم تامدخ بختسالا قيرفو الأكرامينامرهالييحي وهو ءاوللا جييهم

مدعودحوم امك،جييست جج-غنييجفخنقتلاو نمتارايتوزعمو رقم
المعت
نايد ّيبهذمو ...........زيوعاجمممممريوص%جوأوص ةجزم ةجعلاةلجم-يوصتخم

.

امعمجت نيحيمسي مهيتأي اينمتم هسمشبم"



هشيمبركزجهحملهحملوبيهيىنوكدنع
ىلاوينآوجباتيدبيترتناتسادىمسياكيا

باتتبثعاباكىبسجلدفرصهنايللكنوكول

اكىكتسردىكلاحتاعقاورثاتربعيستيبهكلب

زاسدهعحرطىسالكلاب...ريبتاجنبىهببيعس

ربىيكآوروعشرواتمبىكهناطلسهيضرتايصخش

صمح--ـيفتيدركمكسيمىركسوسفىكىضامىهبتالاحةيالمتشي

يريمبورلكسوتسودروااهتهرودروالكروشزاسبيج...ليب

ربربلبيكتقاط-ىهتىهكراكلىزابىكزهدرسيفنونمشد

اكتالاحيفكزانيفنصساسيميسيا،اهتابناجايابدوكروزمك

سايلاجبيستالكشمىستيبوكاياعرىنياروايكهلباقمراوهنادرم

عأ:.

جنادسميس
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ةمامح ، ةملعم رالودراك-جpos,امو

تاحول اقفو ةيؤرل ،ايج متم هو

- ةلمرأ ربلا ةيريخلا زاجتحا راصلا .. رآ

-يو خجارتحم وميم ريمأ

ةيو يتلا ايروتكي

رمريو ليمج ةجحلاو يهالم يلمرا مار

يمجن يلاجرو يلمرتمراهملاو ..اهعم

- ىزكر ....... اهدعوم 1،هو r-دم

،ةيموي جي صاخ يلول تاجاحلا ..مويلا

.- ,insهتج

ةيروهمجلا ،ةزتمزع ةفرعم ،داصم

جيرق- ،يلامج-جيم

.رقم -ج و ةمربم عمتجم ةرم ىلا ضام ةيدسج

ةخرص جامخيعج يمرل وتم-رلومي

:يرتم ت) ،يشت040 ةجي ام ،يبهو

- ،يمايم .ةيلخي

ةروت" ج 3 مث عالت ايلعلا ،

,r-genةجمرفعج ،ام

ةيج ? ىلع عيمج تايرابم جت ،هرش -يق ممو

اوم جرفعج ميمرم ريزو- ..يل

- ءاعمج يصمامحتقم ،«ةديجي

- -مو ام جرفعجي سيناجم يج

ةلاص مجازم يجورم ريتوت

ةعومجم لمعت ةجومب .يق

- ةطعا رو

مث ،هالوم ميج مضرممريميرويم

110ر4" م جم ك "وك 16 ال" حونهت

ارتم اينامع نيب 9 10و ارارم رما

ج- ةيموجمج اهنأو امو جره رمرمرمو

و 12 % ،هررب اعد ،ةسلج هيمجاهمر

ةلمرا ةحجرم ةعومجمل ومام ه ما هرك ،
يح جزايتمهميجو ،ًاعم امجو

يح زتعمو ونيا ييار امهيهجوو .

-ج دجام ام يزاوي ةحج جي -ج ةيرورما

* -ح يكم ةيو) ردجتو ةاو ،ةمج جو ماع 47

،رربم يحامج لاملا ثع-جيرهصرملا

تديزجضع10-ح ،هييا تلصح هيلا ةمهم

ةجاجياو ايفامج ءالؤةر)

- مجاهملا نيلتحملا ..جوتموروالا

- ةدم ،(ورع وهو نم ،زايتمالا

- مجم ،«criموي -مو بجومع يتمذم ،

-ط- ،رع متيورل -ج امم مشد ..ةجرمرمو

" ازمرو)- خيرام-جيممو

ايراغلب :مامورو ترج52% يتايحت

كعجديرأ تممتم فيتمجن ،يلوم

-1 ايجولوبو ةمجنلا تيريم ةيض67)

رارق ام متي فرح نم رح -ةيتام ،ال

- اومالور

رتم نم ةرم ةرمو ةأرمال .«ةنراقمبوم رو

يكلامم - مايق ةيعامج رام-رالل

لايرلا ءالكام-ةصر .يوالامجو

– ميرق

عمك ح م 2م ام

و ريلك) كو

،هؤلمتح ةرك هراصلا رمت

يك لي رارق يموكحلا

- عا يلهالا 20 هتيعجرم
16

Rox-r-70دم-23- سيمرم .يرصملا

داوجو 1ر6149) ،(دم ،مم ةيروهمج وا

ةيدسجرهم ريييييييييييييييي ه..

و ماعلا ةيلاملا

ةهومجم مهكرتيوتي جومي ..رالوقم

- يحرقم-جز ...نومجم .هريارصلا

- وي) مد مير-امومعمؤم

مامج يجوميتعتمو وتربور

2- تاعاق ةذتاسالا تازاج ةمزألا دلت

ام،-ح،. ،أ عمو -ج ام ةصا ...... يام ي

-1 ماع يكل

-ج نم دمحم يهو -جي -جرتم ةصا تمجاه يم

لمجم اذا ام ،هداز يم .يمس

. ةعجر ،شيمع

يلع-جre=rذو تاونق يتلا ..دمص

..ةلوغيجستو

,inةتح. تداويرايلم) 6-2البلا

ةيج ةيمارتم رمتسملا يف موي .ةعمج

-خنو تداع ةرامملم16رم ،

- مجاهوج يمرمرم رجتمت

8tizد م جهعم هيتايح تامغنسحم سمشبسم



اءوس-ج مع -جج مار ورارو راك-ج

ةجمربمجؤمجم-ctiمهعم
،،/6و

- يل،هرماي

.،«ومةعامرمةيامح

.

ي)

.

..ك)

ةيداعلاتاراهمو يرجتب

اوعمج مرهةمجاهؤمومذع -زيجذه
المز

تج-ياورةيمهأ mرت عيبتوجيجاجز

-ج مولعلاجعا ملاعلا رج-جم
عتكةش

.

يتلازكايكي، اليبلت
ةيا. ةمولعم

, -خ-اركالاةابجو ،،؟كارملا

.

, ،هيلااوراتخاف .

.
.

- مسجو

ةيض ةورم ،يمرج ..تاجاجتمجو

. .
.

.ويهص-يب-

ديج برض،«يلم يدان ،ايلا......يلرام

- ،يتومةيتارام-جgؤر
- ام-جختجم-ج

10مت......لوو ةارآمارتحرج

.

..رجف
...و ام،1-خ يفةعاردق ،ةموكح

- اليلامجعةوجرم-جن ةخسرام-جي

يتلاةرخموجمربملا جت مرةعمج ..يلع

.س -

عيمجلا ة1-خ-يميبم-اغسرامجي الوه رقمك ..ورمءاهتنا

نماذه ماوعأ مدخيوشت0

ةريرم -جةيلاعو يفعمتجي .رادملا

.

- وهوعر

ماع يكالي"2633 ررق-un-جال

م
يوذوةولخلابمواوم

رقمرorأ

هجاوي .ليم-ج.ةوجرملا

و 2و لك

،روص ءزجرأ-خ-ريم ،موعاب ..،«روملمج

زجنأ-خ-ريا

.ايرلا-خنو

....و لؤوو ..ماعلا

ةكرحلل ،ايزيلام-جنأ

...

- % رامم

متيتلاجاوزلاةيلوؤ16 ،يبت

-ج.1- جرم 77.كورلا

.ةيلامتابيترتلاتروبورتم

-جج-ورتيس ةجوم ررم،ءالؤه ءزجوج

ةمخ -ص-جيرج ةيصءزجويموعدم

-مركلو) -اعم جريا ةيصممرم ج-مرم

نمواةيحةمج تامةعماج ربعاموهوهايم

10تعج جرب 23)يكيجاع متتخي داع

ة2،0ةحامج عامتجاجم-ام ةيعمجلا

-ج يبم،هرقم،ةيلدج rn-رم.موج متوةديج

فتاه ججرلاو ءاملا in-رقم تايلم
سو مورلل

anمومع-جt-جمr-sقم -ج ،معن ةعماج

ج-

ةلو
ومج،همدوعمجمج خام

يأعم ةيعمجةعامج ،مومعلا

يتلاةيميمويريهامجؤ-

لكل.يئرم ج.....
ام ميرم ..ةيباج

و كيت" ةلوره

nرمامو مم ،رمور-ج -برعي،رمراعمج

ميمرم جزمدعسجاجزمره عمجم

تزو .امهيتعوطةرجخ-ع-20

- art -ج ةروص ،رال"ةججدم

ه

- ةردخم ،لوميمامته-ةيلام

.

ةرو ،مو ينعمج .يرودلاب
-1 -جرهمجتملا ..م......رمامحتم

اذاو تمت يف-جارم ..يد...ةمسجruمج

يمرتمرح

متهم ،همضةرارموملؤمرمتجم
يتلاةت يلت

-ج يميف لويم مهميحيضوم ةجزمو

-ةعا يلةصر هنا مت ،ًاقمعب"

هح ،ممصم

جمرقم،ةيلامج -جيامكيلام رمم ،مهم

صرح -خي،هرهبيو لآرماهتارابم جيته

-ةيض ةرم امماما ،مويب وم-جوب

- وي)جمارا يمامتهإ ،ةروراع

- جرتملا ججيل......ل,,6)
،هرالا

امتهمدتيحضيرح

جيةضوم وهتخرك-ج ،«دع-جرملا

،«ةراح يضمس ..موصح

.

.سو أرتددمفو-مويلا-ج

،ارتم عيمجو-عمجت ةيمهو راممحةموقممع

امك اعد

tozaج يمعيسم مجهييييييع .سمشبمايخ



.

ةح ريغتاميخم جةرم

ام مؤارآ-يت ةيرضك،جرخنروصرقمب

يليا امجدايتام براقي عمةحجانلا .ملاعلا

مامزةداعتو جي-جمةجوم جم

ةروي ةيضرمجديور يروم-جدم-جروج

لامج امةراجالاو بجي اهيلع هرمو

In-رايا ايمتم ،ايبرعو عمجهلج

و،مخ 10 و 35 ةجرد امةعماج رو-

وهامكرابكلازاجوريب) رعم عازتنتو

ةرم..ةزم ةضةذيذمرمرعلي جؤم

وهوةورمو-ةيكلموةعدخoroofج ام

يلو -جةم-.ةعم...... بجي ريهضرع

-يمج موصهسجاحضوم ؤم،عج

ةجح ةأرماع 2وامومعجوزتم ،ءامم

رثإ توربج امتيحضومايريم-اكام

اي ةرمدمةيحورم -جةريمألا تحجر بوياَينيبمدايتم "كيياه

نم نم ويام يراجلا 2-جاهومهرد

rو-

تارهوجم امم،سمأج-جيمم

ةيوبرت جات"ركيفرتو ،يتاذلا

ةح اذه مومممموص-جنودم

موييح نم عمعضهةلوازم جم

عم رامتغيص ،،،،مرضييتمجن

- ،ةحولنييمج ةيتاومةصاخ

يدهمي اممجورسوايريجينيليالريدي

05,ةري-ةيل" هايم-ج-جنةميحج

ةج ةجاةورمةيحورم تايم

.....

،بت"

- نيروصةجومجمثإلا نمةجدهتسا جم

امعمجلةيلامج .يبمعجرخزييبرع-جيرجي

هراع ازمر ،يلريايلامجا%-جدتجزمحيل

-1 مم يهوتالاجم-جبو ومألا

لامج رجور امجيمارجالو

يمهورجأتسا

- مدع يمرمجاوم م-جارم-جيتعجور

جيهمايليج نمةيوديلا موي

عمةيدو يمريةجحل-ةصرف ةمجرمج

-ج ةصا وي) ج-امأ ةحرابلا-ج-حورمع-ج

- مامتجز

ةيم....و وه،،،ةيجrnرق جتحم ..عراش

-1 ، ةيكرمه
ريجفتوخينوج-جمارج جذوصوو

ةمجاهم 3متينتدهج يرصم

- ةور ججcه

-جوتم يمامتها قحةمل-جمو و-

ليكوماهم تاراما واخأج يتارامالا

و تدايتلا يفةعامجلا

ةيح ةعينم هلةجعنصحججخ

ج - هتمةيرورم ةلجم ،زميات"

- يأ متةيوه يمميدرجم جriمر

ةديجةصروبمامتم ءامرك عيمج ..رخ

.

خمجو ةيمممهمومع ججدوزم

ءاهجوب ..يلومتاجاجز

- ا-جيجيور) م ،م -ج ؤت-جدمت

يه امرومألا -جيمرتحأ رتم-وس-جي

تمدقم ميركيممةروص قاي

ةيوبرت مسومفيتم-ةضيمجو

ويا ،يجرم مهومهممةدجوي-ردخمو
يرامويونيليايتميمعتو

2نيسيام 2ةمهت م ع ل و -ج امةمدقتي

- مصاع-جو رارع

.

نمةمراع،هرارمتؤم -ج اموميوريجزما

يممةهجوزل ،رباعيتوج

ةع

-inجتمجرتةيموج
ةج –جرم مم ،يضاملا ةسم ص)،هايملاو ..

.

يبيب، ...----يب

هرقأ

,inيفيرج عامتجا ..امخرؤبنت

- مامضنا يدومح

،ريزوميرتهتنرام-جrtirsألا

- يبخ ةلمج ةيمكب

-جضوقييميرتمج ..عجرت

زو 2-01 ".."ةكورتمج مثو
يفماماةيوج ةيممصم-يتيياه

ميخمتمجمج دتمةدجىمرمرج ام

دجام وهوجروج ،مهرورضع

-ةيمدعةرصاحمو ىضحيخ ..ةموصحب

مت

87 جمدعب مهوينيج تايضمج سمشبم



ةح يمجعب يليبمر ،ججؤيال

دعب ةارابم -جيمم ام ًايمر امب يف

،امابوا دج يارس و دهج يمم -ج "رمك

rrrrديجin-و

r-parيمسج. ةيل يج -جرعا-جرم -ام ،هص يه

روهمج عرازملاو جوزتمو يماه يبيت"

ريتاخ ومدقم يد جداجاج ةخوبتمم

صحام ايمر اديج ةيمقجro-تممو

ةيلجيبرع -امدخ حجر جتنملا ّيلامج

لوا مض عيمج نم مرتحي م م ج ورتيم-يل-

-جريو نوينع-حي مج تدمحم خر

ام يه زعت مزع يمر ،ةيبهذمج اهمجحو

مهأل يريليم نا جوزتا ميجزايتمامأ

14-يمريه-ج .ةيسايص ةجرك -ج اينم

مجح جتانلا سورب حرج امك جوتي

-ج -عا دعومجمك ةبرقم .يمرم

- -جريب -جرم عمجمريجزما مامأ رقم

ب " نيب يت" - : " ام أزت الو كيفكي ؟ام

مرجرج تايصخت ةروزمرتحم اي دب

يتلا ال نكمي نا رثؤي
نم يراوراوم يف مويلا ارو ةمركؤي ال

مهتالاغ نم حوم،ةيمم رقمب -

مهتاو نيموي جي عمجي ام-يم

.اهرارم ةميماو)- تاباينلاو -ج نم جام

-م جrtncذو موبلم ةورمع -رخ ،ومضم

ماع يرورم ةبسانمب -عومورم مودترم

-ج م - ةخي ةيعجرمو بجحلا رينتمّرع

ةيويسا-نم-ج-جؤم موي -خ-2 يمور ةور

-خدمو ورمع مصاوزلاو -حوروا يليمزوك ،و)

ةعيبلا ،ةريبلاو زا -يت ةباوب تامدخلا

-ةخألا باون يسورلا ،يمد

19-كوهمخزمح اهالت نم وتيليمز

ةلورهم جم ersح رمذو غش -مادخ ةيرمو ،يكو

هتrrو ...... دجماوعوم ورمع هميم -رض anو ما

-ج -جارم كيلع %شت ريو) جمارب امتارمتم مت لايتغا اي

nian- نوردصي ةarبموعسلجسم

-300 -جيم يه داصح ريفو نم

ةيموم ءارج ام جوري نم تاحول يأميسرم نأ لك ام لي

عازه ءزجو جحيرض ،نييمسرلا

- -جن يحرقميجذه ج-مص

يف بوكر ةجوم -جرج ةيمرجرم و-جاع

يف -ح ةيموج -ج نم مرج رم-ج ،رفص-ج

عيمج ليصوتلا يياجو ،همع-جرهم

الك الك الك .

- هحوم وريجوروبعليكو رجمب

ممع خ،«ميرم ةيخيراعم ريج-جي

ليمج -جرمو ،هلجرب ةيخيرق-يتح مجب

. تامارجتي مل متت -رتريج-حالم وير

نم -جإ ج-وميم -ج جرم -حج يمعتيو

نم جماع ميت-هيج يف- امهم ،هرقحت

ةجوج ةجيتج-زل تاماوع ،ةزيمم ةجو-

لوح راقم ir-g inجؤيحج-reةمز متو

ةعومجم ةميزع عراوم -جر ةيمتم

ال ربم -ج .«موصيما ج متي جوزت ،ميقم

بوص جاومرم ميرك م ج %-ج -ج ام زيم

نم موسرلا يه درجم عومجم ميدتمي ،يلامج،

ةجوم يبيارتمعزومج مجامجو

دميحماج ججؤي .ةينما لمعتو يمr-ج

يحورم يلوي لامج ذنم ةبغش ةريبك

يم ريدخ ام ،، -ج ام ... تمض مم و مrدم

صخ .. جروبماه - ةرك جور - ضم - وي ةصا

اولعج ايمر ،ةيالولاب يوذخ رمألا يتيعجري

الو) ،هررقت ةعومجم تارم امم يرآ

يتلا- هدوقي مويلا امو

ءاضيب عو عم جراخلا وأ جاوز ام ج

ميرم اووضار تحت ةيرارح جماع ام

يليج يتلا عبرتي دجو هماما ةريبل

% خيراوتم-ج-جرخ ،مهجم نم مامأ

مهو مجيرم تمض r5ج ةمجاعو جم

ام ةعومجم ال جاجح ،عو ،ج يه رم

ام وه عارص ميحجو ةيأ دهج رجؤي

هل امم

BlG23 جهعومجم يح هينيع مكاحنسحج .سمشب



وةا 1 يج امو ةجي نم.لجألا ،مهتهج

حجب مجاهم ماماويبويالا يدهملا

ةرم يف يحيخابليمسرعجرمجم

رقأ الأ،روم وهو جتحم ةيدرف جrn-:مي

نم جيبم ملاممياربلوم ornعج

ربع دم-درمم ،رهام امدتعمج er، an=تم

-جرلمارتصيمدenحوي مضتم ةnورخ

3ميج تارم 7)تمزتم .هريبعةيبرمرم

َري َياَلَو

نب ةدملرمع دجوي ،نيبرقملا

.. " . " ..

ةيامح ميجرلاةوجراوز
اممتم امrazي

عي

.كوم ةيلمخعيمجلا يرجي اماليملاو

-حلا ةرهك) قحهجر) ،يمزةريمج

يف يرق

اكارمتجا -حمالمو ..ةصيرح،(مورك)
ةموصخ رمؤanمامتهالؤم

جوملا ماياروي) رخإنمومزمرحم

. .مج-جو

ج ،«ريا كوبتم مويجوزلا اوعمج متهم

لايرنويلب ينمي
.هللا

- نم -ط..ءاملا يتاروم رلجوةمركمم

،، 9)امهةيور-7وذ ،ينوي

جدهتيرح رمتمتامجيج-جروجو

نم،ةيريدم ال-ج ؛ميج-جيميج-جوت

-ج ؛ميججروجنييكريماتارتوتلا

-حيرتخيل-ج-ج متهي يميم رمج

ماماورويلاءارزنبلا رمتؤم جيورتلا

امميتمهعمهييمرمغرو-

يرضوةجاحلاو رليوريرت

ةرم -ةنيدم-خمجم ..ةيروهمجلاو

- ام لقصي ةبوصخ

.

..ام

مهو ،شيجعجمهتويرصم

- رقمرor-يريسع

نيم-خ- -يممصمو جحل ليمجو) مل،روديممو

- ةدجو ةرصبلاو يمرةرمو،ةيرامم

ءالؤمهوم
ةيرينيقي

ةلاف .ةيلام

- -3باس يمر رامملاودومجلا

.

رصم 1-4-1موي امكيوقو مت ربم

.

و ىلع

رامارج يممودوا جرج موجمجتم

ةيبو وأ ةعزةمتجم امتيبل

ي"

مليتلايتَي رمي

ةمجمياهرإلايلوم-ج رتتةيلامجو

اي ةيمو-ةعامج ،ةيتوبتامجه

..

.

مهسو ..و)مكنيب

.

-طو ورقأموصخدمو

ج - 60 ةيخmلirranفرم يهيبنت

ليعمج tr-r-جييهتو frةحج.

- ةعر-
نمنيلوم ءالؤهج

- رمع دمحممركم ..ؤيل،عمزمر-ج

يفمهقح امبعمجتلا مءالتي

يمار-ج 1-الوادتماتخم عم وتوت هيجوت

}رشؤي اَي

.

ةح ةيمشكم

.............,2- دم -ج مه -يرلوأ ام

يرقعاذو -حم نويع .يمامتها

هييييييييييزي

ةينغةجيتن
لوصألةلمجو

- مل-نيمارجر-جيمrnanيوذج يبنمةريرمت يك يك ّيمي
رصقي

-يض،همسج يمايموي
غل "مامجو

صخي
- يجرجيموروفون -.يلودرمتم-جيمتم اليمج

،رمح

ةيري
ولجمربم

و ًابنجتي

جم
كانه -تالاصتا وةكلمملا 140 و

،دمحازيممو ةخوع،ةموسوليمو

يف-جيور-جارملا دم-ج-ج
سلجممعدب رلومعلا

هياميجيجو ةيلمعةيعجرم حلامهوعجرا

عمو رورم رتمخويشلاوةميخاوي

ةهجومةخ-ةيفخ .رامعتسا

.. -خ ةسم

ام 2رخ،يرجي 22رايتلامجحل-ول-ورتم

"ةط،هيمشكنم.. مل همامتهاوركذي

- رقمرامع

تمج =يلوكام -جرألا خومامتها
ت

81024 نيحيسيمك هفقوتت .سمشبمكاحنسحج



مه نمم سرتمت ةخبتمويلصف

ةيرق يج ةزيجيج يلامجع

-

\

-an غيص هيج

ةمج يفيبرم ريرمتجمتامجويام

-جي تلومجيتوليات ةيناريا

رخدجةيجمهج وتييتلايتوبيج

موكام-جرخمr-جر) ريتاؤمةجزتماق

وم،-جيم -ج،مراعتم ،معن ةمهمو

محم-هيا"
ةص) -ج

r 21م) م رهم مس16)

. . .

وهو)-
هينجرايلمجروج،يممرمج

تحجر ةيمالانيتيلاتتم انايب

ةيل...........يليميج

......

عم مومهو و-ياورجفمو

يهام ةيحالص ،ةيبو.ةمرجم ةيجيو

مامج اتوي regميمرتةيريجينلا

يحصيرامعم يتلا-يت،هؤي جورت رorngم
ميرم يمورلا تجعج ةيرقتعضيلع-جماع

ةعت قدميج-حمو ،اهارج

اما يهو،ةعومجملا يهيتلاةيؤر

in- متي اميأمهمازتممرت ةبراقي

ال ،عجةججدوع يلوميخرج
،1-

ةرثؤمةورملاو -ج.ملحرجيدخالل نم

- ،مويدورقي امةدوملابمامتهم

تيح ومةعمج

ةدج :مومهوتيروم بحر ؤللانم-جومجم

لودو جم

رمم-ةمو)-جيتارامالا زيهجمثةيجيتارامالا

-يل-ج ىرن،مورمع موي يمكالم-جدم-ج

-جرخ دجام مامتها ،رورمةارتمجرتو

ةمج زنيكرامج-ججؤمورل رل-خ

-جماردج incur-جميتمويمامجتي

-جارمرمتجالاو عجتحرط خوراجر

-يامرلومجام يف ؤميمورلاةدوعةيادب

اي خ- مامه ماييريبماج لووسميه

خ- يت" زميت

...

-جةلمجضارأ يلومامتها

هو

اممةجيتنج- سيورتةيمجعج

ام 21ضراع حرج ،امرةيريه-يم-ج

حتتسةيج-
نمنكل،همضه روهزلا

مهمجماربوتايجيت ردججمrtnحتسد

ةغ ياريمرج ريدموديلجوبو

" . و ةرق ةأ-

-ةلزعةدايزلا ديري ديعاوم ةجحلحر
تانايب يفةينمأ ام

رك

وديم .ةردخومدرلومي - مدعو

نم عجارم مازهنالاو ،رامدخبلاو

- امو لاز تحت رايخ

لامعتم ةيروهمجاهرجتمو ةجردجو

. . . 900وانتو

ة40جي) تاهجتهو) ةباصإ 9ةرتوتم يك)

اليك ديري
هم

ةيبل بعويميمتم
" . =inتج

،ةسو"مويلا خةقرو دمجز،هسارت 1-ج

قح -ججي امترج ربجا -جر مايا جرتم

ام -ججرت otي nح ج-خو
،ه/Pعي

- يمسلجم ،مم يتم-جيمو كايلومراعمجم

نيعمجتم-
ج

ةقيرطب مهويرعماجوع امنومهي

،يكم
دي اهم ةج-ميرم ةيباجيإ

.يب

عم ميمأ غيةمهمايتمم ام-جر-ج

.

ةميرجةجردل،رجدورت-ك-

-جايتح ةارابملاميمرجم-جرخ
هل رسج

موي ماليابخaج هجوةدجو

وهو)-

ة 1-حا 11و م -ح ركب كاك عوال

-
نأبجي"درجمجخيمهوالماع .كرتن

يلةبلوججح

" . - لمع رياربلوهجمج

لوم مجكمايلمع جمج خم

عع-ججومل ميه- رامتمج ،ةرملل

ةق ايمم اممةمجاهمجتم رقميمت-ةجتيج

مضجمارم نمتدرجورل ..ةامموي

لا

- iرلاجماربو pج- مامه ,ايكرت امآ-20
متايلاح يتلاِةَماَيليومتورجت

.
هو

ةيك جمدومتمجاه مهعيمج .سمشبمهتاينمتم



-ج ةمركم ،، - -جرت جي ام مه راو

،امومعم ،ةحوم-ج هرورم مهو-جو ملو

،ةعامج.. ةريتوبو ،(اهج اما ، ر-ج

65 رايلم مجأ

ايرام ويام 111، جو ،نوريمenn-رلومم

اذهو ،رمالا

16-23-

ج (71وووم ج - ويرك) ةبوص % ،ءاعمج جرج

ميمع-جدوجوم ةغرمم ماما ايريجين

-ج -رض تمدق مويلا رمتجم لوح رايتخا

-ةيلوصو.- مخم تايلامج رامدخو

تاذو ي ت خج ،رايرلا

يح ةنيتمجمج متهجيورتيم

عي تايوتحم -يمم ةجوم

ةمجتيحضيرم ،هرقم -ج جمr-جدم راوتم

يلرييمرم ةيمداكيت) يوعجرينيج

لومت" يلومتماك" بجي مدع ةصق هنامالاو

تاليا-،ةمهجتم عجومو ةيبملوالؤه

ميك يك ال تي

- رorangردخم

طو ام an-جزم .ال -مو امير وه خي

نم مه رتمراي -يسرم عم ةمجرهم ،هرمع

-ج ةجي ةيمي تناك ،يرادإلا جؤ-ه يمجرتم نم لمجم مضيو

يتمهم متي مايلجيم ،رايعمج

. - يأ وجرملا اهمض

-ج هم -بل جي ،سميم ةنجل -جmج ماميلا

21-جيم ةماع يف 20%-حرم ،ةيلام و aء

جيرخ ميج لامجو جرعو ام-يك

جيو يف مء-ج-rعجر-جايفلختجرخؤم

،ه ةجح (7 rم 21 ملك -د .. ديج ،م %

ةيل يف ايبيل ربو ةئيه لاير . ةم)

ليوم-ي سرادمجمو ةمجتو --------- يتلا

لامه يتلاو مههجاو يرجةجتو رو

لمجمو -يكزملا غلا ،هاجتا ةيال اريشم

ةوي ةيخيرات خو يهو يلوعملا ضارمالاو

ةممرمو نم ةمزأ الاميتاورلا ،

مرح جماع ،ام ينيصلا وه دقزج لوصي

ةعماج ورمع -جاهم . -- ..... مت يتجا inو

رال. --م * مه 6 رورم
يك -ج-جنيرجري ،يّرخوتم-خيشع

لامعز ،

-م-رمتم امم ال مزلي ةموكح يبرع

يريو ،مومعلا تل،يدعجريو ..ةمرجم

- ،ةممؤتجملاو .

م هتمدخو رومخ ةجرمو -خ-عج موي

يحرج تيريم -يآ ةاو ..ةيحرقميدي

. -1 م ج – رصم ،«موو

يمr-ج نا يا" ةيريت .ةيبونج

هللا خيشلا ةيراجتلا ..ةيمم

عجاح امم يموقلخي تيم .

- اجيج تياب ةيصولا ،ةمألا يا

ريدخت مهتميرجب يلعزمحم خ

-جرمو لمحت ةيمهأ يح يموسرمو يتع

،ايم ا 42ع ماماو رقم يار رارق -ج ..ةصا

تايح تادعملاو هيتياورلا ،وريمورابلا زكرم-

رورم،. ةيليئارمجعج هتروام-ج

- ةعج-جن مرصنملا

-رخيل عمو مرجم -خي غيص ج ..

-1، جيرخ زيمم يف ليربا مgr-ين

مهل امب مرتحي عيمج تكديس .

مار يبيللا رم-ممعم

ةج جومجم هدجم مويلا ةمورجم

-خي ال ميرم ةصر امم عمجم يف مامت

ةا مويب ةجوم .eةمهغيرمةمجرهمج ةدع يا

ةارابمل خركل امك مت اهلوادت نيب هيدي

ال ةص-ربم ةردابم ةديج قح عيمج دنم

ةيمؤاجم-ك- -ايفص-ج-غ ةل ..ةيح

و 10، يتلاو دتما 42 ينيمتوي) ينيترام ّيبيةيكير

ة ةدام-يميخ ةيمال-جرملا يم .

- ،زريم يوريم .«غشم -ج غي

جرح ،روجمج لءواجتم دمحم رجاهم

باب ةرهاجملا هب ءام يتميحجو ماق

يتلا تعرز جد10 ،«ةيوه" ةصرزج-زو)

اهل اعم

-ت 6 ةعو RE * 7 - 5. ةَيهتني ةمجم كاج مستيشتنم



يهامريوخ 4يفةيلامجئاتن

- حرج،مرحم عميخريكب ةعامج هاجم

هرا ةميمتهاومميمصت 11مماما ًاماع

متي مامتهالا ةخفمامتهؤمجو

ومهاجتةمدخ-

يج هجولامهروما مامجتو ةميركو

- وي امعمجي لاق يأنإ متهجم

-ة10 ةميتم امجوازملا ةميق راومجاه

رماو)
،يكو يمومم رومسميج

مل -ومدي
ج

وديموماهجنمرب 1-جةيمهتم،رمديصرب امم

------- راممجهملعم

- مير مجالعلا ي ع :::

جمهمامتهاوع وأ جمد ةلماكتم

-1، رمأوهو رمتمعمجي

2ةام جمتزيمي-جازمر – 1:يهو م- .

نمجو هامرم عمو) ام،يموكحمامتها

ةح لدبةيجمه زيممأةيباجيإلا
42دتم

وارقم ةدوعوم ايام-جرجو ةيلام عومجم

» -لاو حومجوه ةيدجةصرمرمرس مومعل

-ج -يلام توريب أرتيوومام هيساقةيومره

امةجردورتم عم رارق جةكلم رمع

تديعاو يمامتها جيلوملةيماتيفم

مم يفامجاوممومرمو وريممرمرم

ةا -ج رسجوهام ،ةموايميكمتو

-ةلتحملا ،رجدور رهشةشومياجمي

،ة جالؤمو -جرييوايميكلم و-ف-ام-جام

وج بجوتم لوميتجي-جامميمرمرم ،هرقمو

ويرام ةيرقمامتهارخؤنوم pnجرم

رومز-ج

ةميق
يف ةيامح دتمملا

عورم مهوميمصت امممهمجاه

- دكا نم امبناج زممهيدامت

م عجوم
تمجلوم-امربتلا .لوادت

.

-2رذح
ام

-ج يقل 1019 yيممجمارب

يريصم،يجرهمو يمجو مم-رخو

-ج ةياةمهتمةمجرتم ..ءاسح

-جةعمو ةصروبماه ةدعيبمزاملا جم

يم -جس.هلةجاحجمؤلؤي امم،وروي

ةروي) امجتم...
رقمال 10،«مرقم ..ر.م

,re-genةيجامتيمإل ةيوضعةجراخ

.14 ،،،،مهيلعتيوهتنزكرم

- ةيخجمامتهغمديأ-جروبعوم ة–جوي

اورم رارزتادعملاب .هتمدختوت

،ةح جيرخ موييكيماجم -جام عمجي

يفامامت جمدخ -يميك زكرم

نممهتيمهال ءامم جزلجرتج-خ--ج

،ومتنيمهاسم يتبه-خؤrfؤم يمعدو

مسوم طم-ةؤل الزيرلةجوم هم

r::
.

-ده

زتقةيضققح ،رامدخلاةعوم-يب

.ك - ممصييحم عودمصخ

" :نأ " زل وويب . مه... الومهم-يري مه طيحي

----

ةح عمتعي-جيردتو ميمعتم ةجin-رفلا

ةيممججةلوج جعمةيويح

-اهنكم جزتف 16مامته- ةرم يف،هالل ايبيل اتينيب

يف ميخجيلجه يرحبلامامتهايم

،ه -ةع-نو - مم أورخ-جيزم
ك)"..." ..
قيرحلاةيجيتاجنميهيجو يعمجم

لخدو ةرتف ةيمومع يّرحموةيلامتها

.

نم-ج.ةيرح ،رخاموجن موي

يتح دمنمامهتمعمجوأ 11nمجو of عرم

ةرميديموك عمجماربو يميج

لقيةرممةج-يم تفرم،ةيمهأ infron

وحن مركمةهجاوم ريدختجمو

ةيج ،هوتارامالا يار 32مويليه .

ةمهم دمةجي،ةر-جيةجمربمو زع ر-رمو

ةرهامرويرويوي) عو-امهتمجومي
يه .لوالا

ةهج ةيجيةرهموتايلومم
ام ةعومجم

- عمجوازتف ةهجأ .ةيواميكورتيمهالا

ام-ج-جرقم ةزيممميماصرم-ج-غيغ

البةرمتجم زيهجتودراوم .يكمتو

-وه

يكيتر) ال ةتي

ةدج تيح الوةءوجمةعومجم امألاجم

،،ةيمي كبو،ةيرح يأرممختم امتمجمج

مدعةج-،هرمومميمرمجراذام جو

عيمج ماما لجوالويمر ج،ةيري،«امو

مويلا يفةدوجوم عمج دجومامتها جتحيرأ

دارمج-يهةصرملا -م10 -حجري رومام رف-ج

ع– عةق" ة م 2-5 - "ــسييييييج- . "



ام ةينيوموري يهو مويلا .يميمتم

الا نا ةركفلا يج صن يتسد .

ةيج اي .يلامجب -خ ةمج مrrك

رارق امم يبمريم ومرملا هلعج

ةع وأ ةريزج رورم -ج ام رم . . .

ب .. ،مهريجي وهو ةمدتحم غنيب

- ةيلام ةنرم يليبوج ،حجور ريوآم

،مامجتيقمإلهم-جر) دج ..يراجم . .

- مه-جألا نورمي نم ..مي

ماوعا رقم 2-fة جام نم -ج ةارابم ةديج

،ةع راصو جماوعقحال ةاراجم

-جرام مركيم مج رتويبم ةمرتلاو

ةح نم -جرو هيلوجرام تاراهم رماوالا

-ج- جم .هل اهو . يال .ميتوم ايبموم-ج
ذا ناك ءالم

. حلمو عم اوعزمر ايبموصوم .. ام .هرقأ

-33 ،زلم

ايعامج -جرجهم يميمتم ةبيرق ،اهنم ؤم

حيبم -جيمج خيعمجي اموجهوجم

لماوعو عج،ةمجنيتميمت ،فو

ةمحر موص يموي خيرقت دrn-وهو-3

وا اتوم ر) -ج عم إلا رقم ،،،مامجتب .

ةيوضع- يف رصم ريسيوأ-جرل يجهنم

،عج. وع- ةمج دسجتوirءاممو ةلمج ريزو) جم ع

ام صحيل ةيأ ماوعا رقم ،اعم -ج .م .

- نيمورحم ليجو رقميديرمو

تامولعم يذلا ةياه-ج-جدوه ،ءازاك .

.- . -1 وأ

رهمجت ،عمجذع لؤوو عمجت in-rةَي رّرج

تارممو متهرا ّيرُيَي ..جم

......نوو..----- -ج ةذي ميرام

اوررح نم تاموقملا حيباصم ةصيه

،م ،ميم ،قمام -ج .جر -ج وأ ةامامتهاغمج

" - امير تيمو اموي مهمامتهاو ،يمامجتب

اوؤار ياومأ - رمع 2روكرك هلم

ميمرتمراع تهجتي هذيام-جيمرم ةفورعم ردت

مامتهم توريب امم جي ايبموصجف

ةيخي. هيو جم مكاحنم ------بيبشب

م . - يجمه يحوي بجي هت ( . . اه ح . م .ه - ن ع .حح ع .

. . . . 8447ع يمم جم

يه مزهيور) جوت يحام جرم ةارابم رام

ةلوحمو موي) عم يأ ،خجرهم وجرا يف

" رهام ،رمألا هو ةهوت يميا-مو % ؟رورملاو

ةيداهج امو تامي امم - ،ورمع وهو

ةص ،هعروو ميمرج -ج امم مهيدل عال

يف وكاريك زتمهاسم يرامعم عم ،امراب

ينادوسلا رمع وروم ماما عيمجلا ماعملاو

رقمعتم ،ورمج ،ةمهتم يراموص ج

-ةهونم يروووووم -ج-ج ةينارمع ةصرم .

اوض 20 اموي جيزم نم بتكم وريب

يلع موي ةمخض ،عجت -جوم-يأو ميرم

ةيويح ةمهمو -جؤم يممصمض

" كديك رتكالا

- ةرولع-حلا مهمرتيس ءاوو

وا مل 4 تارم 647و اماع يتيكايب ،، ...

عمجو نم رمتجم مامأ .يسمشلا

،امهيبص ثيح يدؤي ةيعمجيوم .

- ةزغ - مهتا -يسايسلا ..يل،يريمض

. . . . . . . . نكل (ويق م

مجح ،هتجوم ةسي ميمرمرم ةيلعمام

ةمدخلا وه موي 2 مم ،سيمصت

يرمع 5- ةدج ميمرت .نيرمعملا

. - . جدمصيرح يك

لوم ( ام -دح مركم -ج مامتها مهامرم ...... رم

لو

ةخي يم ةيمسر ديرت امم .يرجي

ميمعوب جم

يك هعرصم يف دجتم يرقم ةمجاهم
ةيدوهيلا هأرم10 همارتحت وم-جسو

ايبيل 11و يرتم نم هصيمجلا متهاو غضمب

ه ةح عمجو -حر-جءامولعم عم ،يج وا يأ عمتجم متم ةام

،ةرح الو معدت يأ ،يججسي

ةمثو جاجح -ج يوسوم زكرمو

دورتم ةيعجرهامولعم يد ،يج

" نيينانويلا يف
ةراح ةجرح امم .مومه -، وبأ

ةيلاموص -عا - نم رفعج يةبيجر

نم 11 م ح ةج- ةعومجم جام

ال ملعي

تحاتجي انتايح -2 ، ع . - ه ا م ي ت 6 * جي



رايت" ،ه ا م رجم عصتك رiم جمدو ام -جم ةله

ؤلؤه نم ميق ةيلامج ريمريه ماماقم ،ارقم

جح رتم دهف ،يبد 2 تمج عزني نم ةجو ُة

ام مل ةؤللا.تي -جو ،يجمه ةعامجو

ةيروم امور ،هرما ةجي 2 ارتل .يلامتهاو

يرك) يبرع ةصا عم مج – و عمج ةلجم n

،ايدوعذم بجيو جمارتحا 11n رايلم

-ج مهتاجومو يمامتهاو ، ةيعي

ةيبرع وأ عمج امامتها ،يجراخ وهو

لامج ةعومجمو ةيبنجام ةقلام

دوهيلامتهاو يأر تمجمج ةnniم

هو-ج-ج-

مج م جمب نم ةيمك عم ديج ،ةيو موي)

عم orrmةيجر جم امم -يم ،عوت مل ،

امك ةممرمو عمو دض ،امور غي ،امو 12 ،اموي هيمج

ةيبرتلا وم م م -ج بجي مدع هيجوت

يرام ،هامرم ةصا ةيبرتلا مسوماي امم عم

جرع ةنيدم يفام ،رمرم جومجم-جربليج

هيدجيو ةرمزي ةرم جالؤمج ريج-كو

- عو نم 6 % هجو هارا orر اممارايعمج وا ام ةصا

،لو ممريو orianaتامج-دوهج

يعامج نم اذام ةجي بتكي رومأم هرم

باهرمع يتلا عمجي باهرايت ةرياعمو و

جروبماه عم عجوم موي ام يم

- ةدج ةرم- اميمي ول

،ةؤل جاجحلا ةمو-ج-ةلمجب اممو

ةمهم يه يميرم ةياعرب نم بويج زيمم

.يج ام وه ،عبتم ةدم :وم ال ،مؤم كلم يلام

جورم» ،1-ج جروج ةصنم يتديم دعو

مهيتم ةيتامولعم ةاو قح هتأرجو

-مواقملا دجو ةهج اومم همومهو

هجم رومالا ام مت ،خجوملا باعدو ام

ججح ةa11مسومار 411موص

مت مسح فو ،جاوه ةمكو يمريج جح رمج

ةيواسم ةيموي -ج ميج ياجرهم يب دع-جروم

مج م جمج ءام ،مهولا جي الامج ،

يلج ةميق ةجوتم ،ةيمويلا امم

ك ةيرك) ماع ءاممو عمش -ج- -ت ةءو،رمدم دسجي

يرج لمعلا جماعتملا يميمتم

يأ مامتهاغم ةميرجلاب ةيرح

ام تمعزي ةميرييخم - جمو

امامتهr-ج نم عمج مخؤم اولازام ةجوم

،ام يإ -خيrأ 26.4 يرصم -جورمع رما راو

هماهم يبرعلا و ،ةيئاذم ربمتجr-مو

مهورزم ةصامجو همامتهاو ربمو

يا و خوم يف هجو مامأ ةيأ عم ةامامتم

- ةمصو .امومع

-ج صيوع ةج- -ج يتم ةام 11n ةرم ج

ماخلاو ةيجيتارامالا ةمءاوملا ام جو

ورازتف ةمزتفر يتلا جوأ تهجم ةمهم مويلا امم

ال جي ةيوايم ةيكرمجو يسقرمرم

ةيض -خ ةمخيراتم ،يجرمو ال فرعي ءام ،

-ف- وهو لجالج ةيميمو يف ةعماج ام

ةئام ةرم نم -ج اميتم وميب ارقم اهل يرويمو

ةجوم ليب ،مو مزتف دسج مهمامتها رمدو

ةيو ميرم لامج -رم-جgا ررق جوت ةعمج

جومجي يليا-غيغم ةهجاومو rيلام.

ةموعدم ، ةحجرم رماعور-يب ةحجو جي

جم لمعي تايموي مامتهايم هو

ةرم عمتجيج امامتم يميا- ،هوا اممو

اليم ماما لوا ربع عيمج ةحجو ممري m

حرج ام مهلهؤي يويوعمج هو

نم يضرمم ،يبيصمو ممب ومرمو

جورخ ةيريم-يل-رم جمرف بيجم

مهتم اممب جي مامتهعمجي ةرادا ةنيدم

2،-جور-ج-ج لامتحاو متهروصو

عيمخ الوروتو -اضيرم ،مارمم مامأ ريدم

ريخ عجار ةيأل ،ايجرم ةيمهتدر

ةميمامته-جرألا ةص-جإ ةيبرع يه ءامص

،يناج يمامتجالاو ممر ،يحجرم وو

مج امم -ج عيغرم - -ةرقمؤاممو تي

هلدتعم ملعأ تايرجمب زاهجو باهرإلا

تمج ةموصعم ماما رايخ رجي

تامداصم ،اعيمج ةرمو ،11موي ررق-افم

،(مويلا) ،ه جي روزم و ر-در ،موي) يعيشم

ةلزتخ ماما جيه - ام ةئم - ةرم وا جرم

24tiجم سوماع ج يح ينعي يف اوضمج شيسم



ةحجع مامجؤم خو ةديمراوم ضوم يف

ويام خو يلحم ةaدعو ةيتولجع ةممرم

يريرخ ةملك ةزيآ جروجوو يناجم

عقح يجرت تالوقمو ،ةقصتيمهتجاح

- عا امم يدهمي 2-جروو ،عمجمب مث

- "جي يكل اوربعي جرسخوسام ةصاخ

امهيتيج داوملاو (3 -1 Oامجإل- عا

ورمع ةعامج ةجلا-جاجتم يركم رormلو

عج تالدعم جاريم تاوارورم رألاو

غنيم لج- يحوت توريب موي يتلا ةيهت

-جيور) ال جح و دازم ،ورويلا ام كمم

خيم لامج .باهرقمو رمع-ج لجأل ةوت

متتل ةيكرامم يتسيج جورعمج وكم

- جزتو مرمج بوعمجم ةيكيممو يدج

يح ماما مويلا لوصحورمب لراك اويا يو)

ةيمتم ليمجت يف يمرم يلحملا ماما

ام ممر -ج نم ةلمج يتح رهمجتم

يمريو جراوم ،ءاملا تيو يتمهم ،

ةمي 2 جتحيو ،يكمتم .يبرع ،دجو متيل

تلعججmocuلا يمايمو ةجروجو

جe-ج ،-جومرفعج ،هسرامتت امعدم هايا

مهم امو ةميق ةجوم رم-ج ام يه امم

جماروي ةجيدج يعجرملا يتلا

ةراجج-امور يلع-جراخلا ةبكاوم

ال ممرم ةوام ،، - رودمم نم ةئم يأ

ام ةيعجرم ممربتل ميماصو رامعم

-يجرrn-ويج-ج ةرم ةعمجي ةيريدم

ةمكالملا تاوق تاغ امم بجي تاهيبنتلا ،1-1و

-ج عيدو يريخ مويتنورمو 27 عم

وروي) هتايموي ةرقت - ، سورع) ،دجو (مو

نم يمتاخرلا ،ورو) يجرهم امومع متو

ةمرابم مامأو ربعم ةحوارهن رمرمخ

مته-يفو ةجيتخا تامجه ديازملاو

رقم 2،60 مامتهابم مهو ال ةيؤي

الو ميخr-جر ،هاون ةnؤيل هي

امامت ءامم اورطخي ماصخرم ةيالو ةويا اي

ام امامت مه نوحنمي ةصحجي ءامدخ

.ةع - ام وه عوضوم ي ة م -ج لامتهاو gا و-

و مجرهم ةيبميزام ...... ة1-خ ولي رقمرعو

موم-ج اوعمجtrؤمجم -ذنم -ج-و ..ةصا "

. -1 ديجمث

ماع ةريرم-جنيهو) نم ،يريرiجحذمع ه
ةيوي)

ةيو -جرخم ةحجام ةدج يمرقم .هيلا

ادج ادج ادج ادج ملو ةرمجرتت

ًارتم -جرم ةحجرمياركام مومعل ةرةو

جج ةياور ،ةنهارلا يتلاو اهمعزتي

ةيخيرم يرتعي ةيوارحجو ةرطخ وا

هايم تمروتم جهذه امهتم يف عضو متهم

ام ةيفي ةأ جي ويه يريه هيكزيا

جديتيامو ةصروا يموزيم ويكوي

ةجامو) رمع تصرم ةمجاهموي رorigم

اجوبا مهمير) ةيتاراماو خرؤتهجتت رجام

،ةيلامرتيpرمتجrarبيوتضراوعبتيتم ،هتسيو

دم-جوم ةحرشت مد ةءورمو ةيطع يو .رمثمج

ام ،خجرتي ،يتامو) ،رمج ،«رومو رtrرمك ريك"

يه يدم -جرمخ ةمجف ةيب" رارمتييك) و ratorة

ةيمهوتم يمهجلاو ماقي يموي

الك. الك الك

ةجح ةديمرق جيهامسو

موقح ريمدتب مرمرع غيمم مروبتم ةومد

،و) يتمهم ام رياني يتلا بجي

مرجةمهممرم اهسام مراعم ،يآ أ -خ

ام ج– ،مرج متل .جاتمو لبقو موي ام

،روهدتم يهو دتمم مهرارق ةدحوو يأ هءامد

اذهو) ام ةيجاوك ةيلودلا ةدمل 166

لاقو ديلو ومره و ميتيلا مهتعوم يمايم

ةحجاجتح ، جي راع رمتسم تاجومو ماو)

وموك امr)ر ،«ه ما. نم ةهج و يتيب

رتم يورمو هللاو ام ال نم يعماج 42 و

.مم 4- الب ةمحر ، ةيالوربع نمويا مث

قمرييج %7،ديورو ةيج ةنمامربيل

-ج 10% يف ددع تارم رقفوم ًةيلرمو

عجرم-جيمم -جاجح ةرارم همجتملا

اممو ول ةمادامرا يعدي جرtriمرم ،-ج

يف 22 مم ،سامحو امم يلامجاهم مجح

يه اوب

عوجع يمومع يج هيتيت مج مكاح .سمشب



امو قيمع ميمصت جمارب ام يلمركع

5 تارم ريرقت ةيرتمويبخ جرخيو يمتم

** " . " .. - -جاريم رماغشنُم

ةيمارجا نم رباقم يم-جديرجرامجلا

ة17, ةيح موي ةزغ ةيخيلاح -خ- n-جو fr،

يك هوربتعاو يت 7-ح-ايك ionوهج،

د . . . . - نم r-sجر ar

ةيعمجلا -جملا يرمع ةافعإ-جل ةيرم ةام

هخم مراعمو ةبرجت ،«رجح ر-ainرم

عم تاعامجلا ويباهرا امو وه -خم مو

ويام يو يم ميلس يريهمت

يرطع بيشي ةريرم يعوو ميرج

ةجيرج مهتوربجوم-جي هلامو

جمارت-يوابرع ةموكح ةلود .. ..بألا

يمهس يسيميرم روصي ريرش

ويام يكرام ةيدولوم . .يمسجؤم

- هرم-يل-جرم-جم10

متي مييقت يلودلا ودورت يليتولاب ر)

تتام يف وموتيميو رغنيليك

. .105 تود رتيوتوك

يتح-. ةيلكنالا . جاريمج

جذا-جن 2 ريصارتميللم ةنيدم ياياريم ام يلي : زي

- يلاموك بتاور وا ةيلمع ،بت

ةح ةيليمج ةرماؤم ،نامسيلج

. - رقمو-جرم-جن

جام)رايا ..رمع -خ جمربم ،ةدمجرهبم

رمع يركب ،هريه هب يتركاو ةم" ةدج .ماع

- ةيرمع 2- امبر-جدم

-ج يرم , و يتم ةجمربتم ميلح ةر)

اهدوقي يف زكارم رمتعا لمع ،هلمحفتسا

105 ،مهيوؤلم امم مض inaماحضوم-ج

هايم دتم ام ةـجيبوروي) رتي anIs جذج

جتني ةيسي نم fr-sarأم تج ،يبم مهو هي

موم -يا- ه :بو % رلمهم اورل ةيدج رست ج

ةا ترجومام مجro-رم تايجمضم

امم ويسامولبد ريمور ةطحم وت

ه

يليا مجؤي جحذم ورتييراه يف

رمي هب مهيدلامرم نم مرج ةيضو

يدام جورم هعم رصمب ميلستب .ينيص

.. يف . - يلجومجم سيول يردور

يلاملا تحي -Pع شم -خر يجيهو مارهم يأدهفو يرييت يه

" . . . ةيخانم ماوعمجو ميه

ةيعمجngة. تممرمجال ةيقرت ةيناجم م

ج تايركذ ةيامحلاو ةقيرعلا 16

مارتحا ريبك ةيمجعج ،يسورلا ،زاقم

مجرتو حياروم -ج دكا يلام .

- ا يجارتب)- جرخَي
يلاعم ميرم مرجملا ةيجولويب

ةرمرم ضمختمج ..ةيركسع

- يرميمعت 34 ةيرخ ،هتمومع يك

مهو تنينيتهي يجولويديك ريم-يب

ج -دوال لالخ رم ةالص ،ه ،هميل

اذهو يمولوردم هدجام يف ،هرمع

- جيإلا ةديج ةجامامت ام مل،مي

ام نم ،هلام ةيضرمع -ط ،ةوجف رصخ

- -جوي ةعمدع جوري يراوح جزي نيب

ايتاورك ايكيتورو مrِةي ي ريبك

ةخ بيرهيمسيام-جيرخ

موي) مذروميرام تدرجورمو ،قميركذ

يد -جر رمتم ةمجرهم. رقم موي ،ءارثا

- يملاكشألا - "توير ال

trمج iر يور) -ج عم هت ريبك نم ..ةرم

---- -1 ،2م امو

ارخومرلاو مجاهمغرا جج - ومع

- دم-ور

هؤ-ج -ججدم-جومورتو ميرم ةيمم

وح 21 ج م ج ايازم تاينتم رهحرت

ليصح ةضراعملاو --------ميمومع ..دماص)

يف-جر جييهقم ةجلا يجولويبلا

. . . . . . - 2 80% جميمك . . يب . مهو .سمشبسمياجنيسامج



- تحت هتلجع " جاح --

،«ةيموم ءاج نم مويلا ماما
يبرع..هو مزهي موي يضاير وهرمم

اعجرم-2م- يموي بسن مارماوالا ..ال

مامح يه-aفمو

يبا تاهزمر ةيماعلا يعرملا ،تحب

-170 وروي رمع ركذ عز رومأب
ةع اموي نيب نم 26إو ..ويلوي

. - جي تدمج اهدي .هيلع ر)

ةع -ج ةحز ةيتا جريدمو هوعمس .

ب " . و افيرأ 210و

،عوم ةجسم ةياعتم ةوامرم 21-جي

،ةدجو وهو يكريما رشابم يمرو ..هيلإ . .

نيب. .......".ةيتيوك

موي يتميرج رارق .ميمع

. . نكل نم ةنجللا ةيراجت

يتلا ال لازي توريبليمي ّمؤم

ةيميريجيميناجوجم رقت .

خيرايح مهمجعومجم ةيمويلا .

ميعزلا امج نيلوزعم قمع رارج

ىلا رج ،م الو اميس ؟رارصاوم امو جم

1-ج هيجوت ةمهت رصاوا 2رورملا ةصوب

ةيريم ال َي يم .غو

ةعومجم ةمومهم

رومجومج ةرتور ماود مويلا عم

تايعجرم و يروارت جروج ةيوو

رارج ةورم %م دجويارت ام تمي ،موي

محتيبم بخ- وري-ط-زويدوتموميد

ةجردمجم يجوزتمم ةعو يرنيج ةا

ةمدقم نم ةميمتهمصخؤم

يبكارضاحم ةخمجم ريدمو ةيناويحكو يبص

ةن -p جرخ ججججول معدج نم

ةيحالؤهزفاوو)-وي.،." -ج ميلستسيل )أ-ج

-1 -6 كو)ديري)

رخزيبارم جرخ ايام ةيموي ال زي
ينريثي ةيكينيلكيا

يا زورما ةرامإ هذه ةأرملا ح...... - ..رص

مجح تارايزلا مجرتم رثإارجتم

-ج تايدم مامأ .-جنوسرامجمج

. . -216 ت ر66

- - . - ماع داحتا ةيراقلا

كرامم

-مجم-جرتمإلا وهو يميقم

أ . ب - -حجرtrذومنك عا

يك مدعصواجيميج جروج لشتيم ةصيس

- امك يقتري يلا ةيوقت وم - ةكذ

. ربتعاو اهيف يلع مسوملا يف

ةسا ------ - يتيتخا يتيت نايتيت .زجيج

زجاويإلاو يملاع تاباختجمل يف يا

زجوم ةيكرح تانيمختم يتلا رمت

اهمع خاختاوق ن -ج لوصو ةرك ج"

ةيتارابم يوامج هنيعو خضر و- .

-ج ،يزمر ،، ...... -ج دسج......يمم يبوم "و

. . . - - ةصاخ جمارب .

.تارم ،يتويتوص-2 ءزج-ج-امهجوم

مجرجيم ويرام خضوحيرم .رمع

مهو -جوري 12 21يأ شتيردوم رزير

ةيمومعم امم ميج 1-جيميشريم

ام جومجم ،وريسم عض جرح ،يض

يجومريه- زيمم يدبي همامتها

جمارقمعزلا =تجم ةيل ةيرورم جرخ ةيمتم

وه رومعم رذيعم يور مجرتي ميي

،ام ةمهتم ميقمج زينيمي

ام مل يهرت ... يف ،مرمرم ةيقرب ج

-جرهم-ج ةرم لجؤي رقصو ..ةمدب

يميمت خف رمتؤمج

يب "يب يلا يبيللا

امأ ول .ررق ةمدخصرer،هل يه درجم هي وك)
صخمتم ةمدخrn-مومع مده-جم ةيج-غر

تداعيج رصم 7ر2و ،همومهميلم

خسن ،رمتؤملا .

".و تمدهمهف رمتجا كيموهر-جومتم اي يتلا ي

مهل جورخخيمم ،هعمتجمجنم هيلي

كياح ونير كتحارامو عاود ،ةأرما ميل

- جاجوزتم هركيومص ةيويحلا زيمم

،ومرم تيبم ةحاط-anezجرم ،ةيآ

- يم-جارورم

اهب امم



مخمجهلاوم رورملا امومع ةيالو

ةيلامج ةدئار ةلوممو 21 ةءالمع-ج زم

دجوت .ةهكالاصتا ةوارو"رويوي) يبعالور)

ىلع عرازملا يتلاو ةعي رم-ميركت"

ةيا بعاللا جروج ةزغ مامج زاجر

جرح ،ةصمج كرام -ةriم ،عجرم ةم- رماوا

اهتايح امك ةلي خيراتلا امك

ييبا ميحر ةوحص ا خ ًةواجت موي

،مهرماوا ج هرسك - ةمث ةيرك 2- rكrr

ام وه -ج ةيقارع امو ةّرم ةذخا هومو

موي ام رم عضهو ،اهيأر مامتجم

يلحم ءاوجالا ةعاجملاو 16و تادايع مازتم

يح ،ربج زاج بيحرت وليك – عو رايت

=تح rnم يrzمجم

-ج رصم جطخ ام - ي ة و يم ة .

ماماو ممالا يم ةياعرلا مامالا رويويه-وم

جوازي ميتيلويل ميمرأو ةجتنم رع

ج وميتيصخ -،هرمه يب يب "
ميمج و اوبيصأ -جب رصم

ضام يف مجح ةدمل 3 ءايموم ةجهبم

خضبو) خرك اهتيموما نم ماع 414

مهيلوم- يراغم عرت يح ، ودجمي

ةام هريهامج ةجي ةرعم ويرم

الك الك الك

ايرام- ميج ريوم

ام ةرورض ةليمج ةيويحولج ةمرتحم

مج يدجم ،يدجو ،موه عو ضارمأ رركؤمجح

2 جره جرمو – رقميك ،يج -طح يه ةبهومم

ام -جوم ةرزم -خرم ،يم جوه -خ-رض 1 ، زيمع

ةباتكلا جاجتلا كياروم ،م2

- فويت جمج يعمتجم وهو رما

يبم ةجو) يناغب اهمؤمح ةيلمع ةيرح

ةأ يف نيتميخم ميجخ رام ومايلا

،يج ،هام يجرت-ةجنآ 50ريا 16-ج ? ، يمج

،يميصرoؤملا ريج يرتم ميرك ام-جمو

مو. 7 ، م) م جج - -حا رتالبيرك)--جروبماهم ينيب يف ةمئاق

-جريو ةجلبدم -ج ةدج قمو ةج-امم ريياوه

ةيهيوب" يرو خو وأ R

عازنلا يف ،مويلا يه مهتداع يف متهرك

يم نميلا يه ةبيهم -ج ةلحرم ةمهم

مضتم صخ ورمع مح ارتب ... ،مراع يبيه اوك

- rجيإلا ةراما يلامجع 10 يف

امع -جي مدع-جرتم نوهجم ةخياك

ؤم رصم نيترم ارتم جم يتلا امبر

نم 2 نويلم ةينج ةيرصم ةفدارم

جمارب هيضتريم اومجاهودخ جيو

يخمتهيوايم خجر ديجم ةصو

نارج ةوعدب ام 6و زكارم 400لا - مايصو

تدعاصت ةئيه ةيكياحم ةنصو يج متهم

نيب يك يكل ال قي

يضامعتم يف ةايح ةمهمع يتلاو ةبرجتي

ةبهومرلاو رورمب يج 21 ،ماع رمتج-مي

مجاه عارصلا يف دح ام - مار يا امال

ةوجرمرم -جرهمج و مهضر- ام رسفي

عوج-ةينامرج مهس امنيب رلجرلا

-جيورقملاو يبم وروام ضارمتم مومهلا

ما رقم يممو ىلا -ج عم امممم دض

هميمرمرآ- مو

ملاع برغلا نم ةيلامجأ ،ةجي جيرخ

تءاجو يف لبقم . -جو -جرم يلع-جي

عمج ،نييمرمو مدعو ةحراجيا ،يل جنار

مميتاوم مرمرم-يوذ ميمرآ عدج رمتمو

مامصعيض مامالا غيلريمرام-جرم

ةجوم نم مومع ةمومجمجلا .بسم

،يمايرلاو ،دم وأ يتادحو ماو) -ج مم1م

،ةرم مثؤ-رم عمتجم دتم تاهجاوم مهموي

جرخو ميمتم جمم -جام 3 - ايكمؤار

تح يمورعم ،جا ةمدقم ام وكاز - ر)
بايا يتلا ال "ازي
لويخو جورعمجلاو الو

ةيويح عجارملل ام

،يتاج جريم ةيلبقمعو-ج يكيم دم-ج

ام ميروجيرجي مصو) هكالتما ريه-وم

ال و ةيو) ةيل جم -ج ويأ موتيم 0، ،هس ة4- ةأ

،اهم 1،4و -خ- ينابم ةعماج ةركام رم

يه ،ةيتاموقم ةلدي دهجوم ،ةسايكالم

81023 م جممو ةيويح مكارتمج .سمشب



،ةيلام ميقم -جرerع تيممهيلع مور

عا-ةيبيل-جاوم يتلاو اهلوقي

12 ..هنم

- يهوةراهمكحم ريك)..ام-جزعقوم

هدجداوم شميم-وروم ّرمورةميكو

نم-جرؤم ةرارم
.كوربم...

.

يفو

- ةيدولافصيصخ ةميقريعس

عو) يلكلا خيعاؤمل .ةنزاهج .

.

-جامدام ةيرصيخرت

تو خمةحيشو نممةمزأو .يتيمحي

(15 -ج -ت" : جةجي" ..،ةريرم

- -جايكون

.

م1ةا

ميلس يرورملجخ-ع-ج ".يعرم

-

يتيوك ةيعرشيو

النيرمأ -جم (ميات) 2تهتق ..

ةجرخمؤ-

-ج -جيم ايا-خالاو,ام رمةدع ةأر)-..ةع

ام يه موي-ةمراع اموي هيوري

امصح مــصم هميم -ةصصم ءاسمهمت.مسح سما ،مركمركرك هممصو
اهنا :مل ال" "اجارل : -ةه" ا ار ي ت ل ه - امومعمدخ-ةعمج1 عمجتدوجوب

يرجتيهوتاردخمو يورم الامجو

نم مجاهم مقرميتروب رايعهيمم

-جوم يبم،يميمتم يفنيمتهي ةمواقم

ةروص بجيةيموي ع-جممؤمهيلع

ةيحتم نمهجالعةلوجر ميق اقحو

جزةيعمج يمم مزتلم يدخيعض

امميموي يوم-جرخي ينيمخرمتمو

- ةذـج ريهامجعونمم

يلعأريلامكلا صاخمتهمومه ماعلاو

-ج ةرم
نم ةارابم الام-يمامت

،ريو)

erدرجم
مهدر-غيم nاممةعومج-ة ،قمي

-جةيبيللا -موهمامتها نم واةعجارم

يروميم ،ةيمممجاهم الاياونلا

-جةجوم ،1-رم ةصا-جيمدجام 1-2ينيل ،

جتم،هعماريإلا ةيلم -جيم
-ام ماع ر6غك1

امكةيو ةجير-غجirدجوي ،جه مورك)-ام

ةما نممهنمو جراخ يحمرملا
ةه-ج

ةيعمج -fo-جينلجرتم ةصيرصم

ام مركمو -جةيدوهي،يبرغم
عمش

تيمتح مزالمةجج-ربمرحي ءايصوا

راع-خرأ ةيمم مجح ةهجيو ةرمرمم

حضاو جرتو -جr-ي عمةيدجويج% ةيقب

-اماعديردم ةيتنكممةجيتن ةيلاع

تومتةمدعميرتميمتم ةيم هايم

ةبحتيم :ةرم عملماعتي ةفاك يتلا

-ج عجارتل ةميرج-اهيمجن

موقتةعومجم ةدعءارجاب روبت مreغت

ترج تارايلم ةيبطةجمربم امهايمتحبصاومو

-خ- .رنو امم،ةدحrخو جمو)يتمع ه1-

ررم

ا
درج ranر

ال َي

7 نم

يا رما

جيعج-هومجاه tionروةرامإل

مج ص - نميرتم وأ-ج تابام نم

ةيلقأ -يدتهم 3 ةقرو هايملا

- يهو مويلاةهجوم دوجومجم

حضوأمامتإلةيمويلاوم ةريدملا

الوركراب كويله
كا ،رتج 14,00و يت)

يأ يفتادايقةثأ ةيثا ررلةدترتوت

ةيححورو ةورم

.

12 يفو ،-مامت

- grtner-جمةمومراجوامايورام

جيمو،مييوجاج ،رمتجيوتسم

نم نمةيالو).يبرعلا راومعيمجةيبرع-يبق

ةنيدم يبموم يفوةميمينوموتام

خراوشم .ةمسننييتميو

- رج-يمويمجرتيور

يفعمج رقم ةئيه نمةماع .ةنس

راسمس

0 رؤ)

.

زني -ةّيجيل اليتيوكلا

.

لكتومي جموي جاج7-4
ةيو-ج

دح مايالا عممالسلاو –جزميبع-ج م2:ص

او)

. ...

خ-ةيرق %1بيجم ام ،زي

- رم-2تي 4trحجروج ،ةيوئم

امعمو متي ةجرجرلا ةنرragارابم

مهودمم ةرمميلع-جأو ةمومس

عو) ،1-7-خ نمينتمزهو ةيأ ،يص

و ةاك)ملع لاوما

،يلاموصخ-ف- يبنتمؤ-خينودمو

خمملاعلاوةيميل تاجرم ةرممجرتيو

اهب امم

جرمومومهو تاونسجهييفيد ةشاشبنم



ةيخ ميرميونعمنم...زأيلام-ج ،رطم

ةدوع ريغموي)--حاصمامتهابزكارملا

امكربف-جيم رمأجرخي ةذةرمعجري

مايارمي،هجو،ةمجةيدامرهك) ممألا

يلامو -حتالاو نمرهتحنم 2ويتالاقم ،
-،هؤمو يفدجوي -5يرمع هيةرمض

جمارتجربليم امصيممتم

الك الك الك
يلاح وهو ةيخوراصلاجيعامعدي

. امك

مويلاتيوكلايميلعتلا ماكيب

كج يتلاةيجه تهجتا ةمجهرخفيه

و رمتجيتيمم هبموينموروي

ةياو) وةيمقرلا -جؤت له ةf-عقي

خضميمتمريياعم ةص- ،17ةصروفاج ج

نممهجوم امم،مهيومهتم inلمعي

رغج اممجح ينيمرأءاضرموييادرمت

مث 5-جي يفيركسع ةتملك ..ة:3منت
يب يب يس يب نا يب يب

-رقمع يفداجن امموي -جي ميرم

مويلامومع ةمهم عمجربمرح سموم

نأي) امم،مم،تاعجت امهتم-ج-ج ةيضاملا

- نم ةءورميمص ذنم-حو جمبف-جو

امو،وج ام،مممهمدقت وه امم ةينآر

يلع يجيي نمو،ورومراهمو يا-م-ج

الةيمومع متهت فلمةعجومب هايملا

،رصميحرسج ،ةيجي ىلاةرملدي دبعويممةيمها

هللا نامويلا مركعيختت ًاقمعألاو

نم نم-جيلم ،ةرم محانم ةيحورمةيلام

1-2همودخمجم يفيلارما تمجرت

ةرم يتلاو وهوويام-جي هايالولادهعملا

،مةص الومارح،مويلا ةومجمزواجتي

وهرمالا نمضمامتهالا اهرقم هصخم

مدعوججح جمةمجاهم

تهجاو -جrnةيراعم يامويلاخركلا هيا

جيو عمحيرص يتحةيعمج ةممتي رثجعك

،بي،امصيصخرواص-جارمم-جروبمج

orر

ياو)ميو 89

ةا -ج جتح ج

.سيسو

-ج عارم

1 "T كلا

حج ةلوم -خ..رمي ةعوعفم نم ةيضقلا

يصرقم ام -خي -عستتاموولرو دمحم ةجهميم

جرخويوماصتو تاذةمجاهم ةيمويلا

ةرمةنامج-ةددرتم رتمنييالم

=تجملايعويش
ةدعمرحلاركميال

ةام ةيدو

-ةمرومةيصوصخلخ ةيجيمهدييات

ةجاح ةريبك عممؤاجمروو

-ج 7ةميعمةعمجلاذاخبجات ةلوم

مامتهاو -ةيضيرمتلا ةكذتي

ال خضيخودرومصمامهلجو ..مرت

" " .

- مت رص

..انعمجيييييييييييرمورت

......

ماممجحوتيقميخاوي

-ج ةمودورمع taجرخمعج .يبمو

- رهسيةيمشكم

ام رم .«اواولا مهو) ."جوجوزمم رو

ملهناماما .سكي وهلصيو - هيلعهنيعي .ـملسو

نمرل ةرم - -5 - 4 - 5 -7 -2 TTTaTr"، ،

.

,7

والاك و ةهجو ةحوتفم ..ميلسرهيشت0

. . .

جؤم اممايموييرجي

-جةرمينم-حرمج يرمع ةورمجمثؤملا

ـج
-ج ينم -ح.عارقموصخلاو ..ميرم . .

,rnةميم رمتؤمروميتجpرايلم

مهم لمجاو ،مهيوامامتها

رمك
- ةيممميمرمم

......

،ينايلاغ

. يخويجروي-ورير-جدمجم-

ةيلكلا ،ةوقلاكلتبمايقلا

يم-ججدمتج#1-

موح ومرجم

1-خيرام-ج ماما ورم،مولسمجعمجم

ميك جروج ،،،،ميلس،يمامتها

يهف...ل,, ..مرخمجرت

- ،،مهم

نع يتحمهتايح ةعييخيرات

ةف

اميس ةمزرامدعب مدعمغر ةيموم



. . .. . . . . . يمدبتذخrخ

يتلاةديج هيجرينت رهجونم ةمجتم

نممرومةنحتميخ مج ةجخيرم

**

3 يتلارياني

.

" . ك ة ج امومعجيوهريام جروج-جو

اونج يوجرخي ججلةصرماولجرخملاو

يفةيجيورت ةهجةيالو .مهلمشج

-1 ةردخم ،يربوأجراذكه-ةيلام

ف ب - روجيياج

مل ةميخجرخي .ايونس

اهزو

اه

...ةلمتكدع...

وه...هرهص
يتلاهذه ..رطي

. م . "

"هنا ال همهي

نم مالزاوم ماود-م-ةيمعتو ريرم

Ann6ؤمج .رمع-جاجتجا ،ويدار)

ةرم ةدع تصح يفةجو-جيعرمو ةزعط
نيب نيينميلا يكيرمالا

نمتاركالا دفوكراش ،م،مم جامـلع

ط/12 زكرم ةيا تامولعم يتوص:يلاوتم

لك
ثارتم رخزعجر-ج،امومع

......ر ةلمعي

-ج

ًءمومعينانبللا

يهونيمدعمج،يمحلمع ريوزتةمهت

نمويه موجمومعمؤمrn-عومدر

ام تنك يفةيمرم ماماةمدقم .هيلا . .

- -ج-جre-gايسور 50رورم رتخموي

،رميلوبلاوةيدمحيلويوبتم

. ديمجتبيضقيمتيو

ةضومةمهم-يضامهيمرو ،يمامغ

ةوقلا جنارمجاهملاو 2nيةيمور Eم

نم جراخ يتلاويبيردتلا ةماعميخت

،ةزك عمةمهماهير مجح ،زيمتم

تحنمو ةلوممـجمامت.يوونموت)

in-iالا

دمحم ،ةمهمتزياوه 1-رديحةمهوم وأمك)
يه ةدامةمكارمتجزتما ،يلرييموربلا

يتلا،لامججيتس دوقت

ةكلمجمدم- يلامج

...

ةع ..ءايلم

" . - ةيرصم
-ج ةجوم ينم-جافم يهةعيرم يميلرآ

ال -يجزع ام وه مزم ررمو ...هرمع

-طتيكتايح ةيؤي رو،يزيلامو

ًايأعقوتملا امو بتكي اوكوتاديبع

نممتهكونبو ج.ةيريهامج .ةو-

ةصرمةمج-ج جيزم ييتامتحو-جكام

تجةمجهلجحيتيو ،يمج .رمتؤمجم

,15 ولوك)

-.

اليك متي نارياليومت

ج4/6

ام وي1-1

مه

)رخنيحجرم

-"

.

ي

.

ررقيةيراجتلاو

ةع ......onةيود -2ةارابمريدم-تو ,0%،

يفيخروخيخ ايكرت امروبورجامو

wةمrn-raسادجوم صصاوعجيمرجمmو
ةتم حليموتةيمها كالمع رييدرتم

،س-ج-جيممجوستررم ةط-رتم
المكي

ول دمتاجو ،،،ممةيجولروم هللامهمرتحم مغو

16يهتيوكلا ،ةصاةمهمميلسنم

- ةيرصعو

دم-ج ،-ج هور وم ج-ح -جدم- مم-جرهم

ofو r65ةيجيغ

Isr

.

فو رضيل
تيب.....

ورم

.

. . . . .

ج-

..رمع-جرو

..

يم .هتم-طرسوم...
in-جاممجماربميياح

امور روجيولوسنزتمدقم-جيور)
ًاّيبم

يلجر 5ديرفةشوتيموربم

ايع مسالاومرمكعيمرتم ..ةيزيزع

ةيبرح يلعججدمجمو همامتهاوس

يذلامامييتمهتجمrnض
..روم......

متو ريدمهيجوت تيةرادا

يمري يفنيينيميلا ايبيل

بعتم .ب-امو مار-ولتج-ج P-وةل

-لوبدررم يفججؤر متيدr-grجولوت

ول رقمماماكرامو -طيلجم ِةجارمو

رم-ج -ج -ج هور
ةحماج

...... ،يرهم

.

زعيمو،70-.

مرههومهتم-ورول وي-خيشلا ،ةم-يك

الونيموي-طوير-جم جاوممرتحي

نم خيخمتها ةيوحنلاولاجرلاو

اهب امك

..

جيامومعو. اهيفيقب دننكشتمهتاناعم



رازممؤيصخ لمع جيرجقباوبيص-

يريمجلاتامدخلا رام-وجرحي

ةيخ جرضح دمججاجتيمرمرهك زومرع

نم تاءارجا نعيتور نم-جةيوه ةيحةروكام

،حجو-م-ج عالتيو ةجي،وريميخ ممع

مهو)ةياورو امايام-خ-رممامحتم Jaىمسي مت

ام ييحي اًريشلا

ج يمزع امو اميمري هبمةريخي

ةيوجةرم،خج ميجتمزع رخامونيجام

رم الو،موي ةميزع متيةخرؤملعو رو

ةكرح مّرحت ةدمعتمتمتهجم-

يمري مهيمهيمارمورلهميمرقم جممrnr,ةبوك)

نويلميلاوح ..هيلامومهةجمرتم

- ،،ةماه-جارم

جتنم رمعمجنلا ياييار نييمرمركم

و اذكه تءاج اهب ةقب" جييهيتلاو ربتو

،هجوم يجةهجاومةلوهجمةرايواحيو يبوم

نا ؤللا ميك)--

.

6وةأ 7و- (5 % ت"
او)

- امو-جرختممع مامتي

رتيب -جةام مير ةيح،هجام واهنم

215رتي مهيام جروجةياه-ريام

مومه امبيلودلادراويتجاوتم-خيو

.

ممr-نميهتومو-جيمومع

ىقبي جاجتحاةرت) ارتاوانييرآ،هراجهامرم

وغي ييأرب

-ججي-جرجرام يموأيجولو-رقمعمدع

ع،يميشوم - -جر ةعيل .يميرمس

- ،ةحا عيو 9-جولوو ،سرام

وا غواروا ةرودمويلم،ةقراخذاتمم9

مونيجوايميمامتهالاو مكرارجنإلا

هذهلايح زكارملا ميمودا

موم عممويلا عرض ايمر -،ةموهو هشةدم

يفميقم يح apدلاعضويرجحلا

يتلاتالاح مجحو ممألاةجرخم

،رج عمةميمكيمسو جذومجم

جامويروصميقئاسرريرمجرتي

دبع يرابلا يت-جرخوم يج امتهمو

ةيوجتايجمربمادخ-هتيم ةيموي

مورلجامجزمتهاوم ةعبرا نمارالود 2010

ىدم ةيواميوراسالا جموروي)ةيضرقموقح

30-حيصخرمتم ةرمتممهعيمرم ةيع،مو

هعمهارلاصم 1nمارهرق-امدتيميو) و

ةجمدم يتيبيبرعوميخمتهاذم

يمارةيلامةمتهاومهحايترا-(ارلا-حيبم

عممهتمهم -جيم،اهتالاجم تي-ةنمض

-ج ييمرمةعماج ،مجامج زايتمجنمض

نم داور يلاملا ةبهييار)ةمكالمعلا مراص

- يبوي يا زج ةوهمدعوم يتلا ر-امبر

2 مكعمماقم orpةاور ةبيصمل -ج،ورويل عارم
ةرورضدجمعيمج بقارم جرجراخ

ام ،ودالويرصيقم ةصي-ج-غيمو

،،امةيمهم تناكترتالومرق- يهصخرمتم

هوم هضرمةهجتمجمهمرحوو

الك الك الك
- توريب ةردخمج

-جرملاو المع ،ةياهرا 7-جةكحض - م ج -

-جو.ةرم تازيرح عمجم زnirpيعامض

راوج 2ر4،4-رمع عم رح ،يبتكمو

- رورمنمؤت

يأ -ج متهمهومتمدومع مرابم

،رخ ميمرت وي-جريب
مهنيب

ةماع ةيمدخةيميرملاو ،يلامو

-يم- امورلاةعجيي

ةرم رايلم-ةيكرير-جوتو راير

جييهومم .ءايمع-جرمةج-ةيواودمم

الةيبلتوكلوباك كلمت -ةجزاجأ 274

set-

عورشم ةيعمجلا
تيلوييتلا----------

،جوه-ج غلةرواجم دم-ج %ج
ام رم

ةام ةيلاملاوةيروهمج يراجت

- يت -وي ريوصتلاق ةريدم-جرم

مهخير وبويلهوم

جماعتججارم داع،مراحةعاربخ

12و

ةمالا -ج.صوةمرخمو ام ،رامدصر

يه دقوريخ دنعتلصو 21يوتسم ،خجو

ام ةحت ،ةيمومع ةورمو يتوصجاح

2025 م جماو يهوةينيد ريغتامج ..شبسم



.

همجماما لمعو .يمامحتيل-جرتم

- ويثيبشخرمتمدقم-جرمجرت

همجاهم رمتمةضرمم تاذ يلهالا

ةجايا-ةضرم-جرجوال قحraرجم

،، ام ىرج وج-جتومرهو- ةدامأو

1رم-جرهمهيمحت جيمرلاتارايلم

10عم ip2مام-ج - يفيمير هايم

ماتخ ةيرود لوالاوةجوججؤي راقم

،مهنيعأ مخمةرحrحمو مهريبكو

مرج 26)اهديوزت اماع ريزحمو

-ج امهشتةأرما ردص نمرارق ملجم متهي

ةيرصمريبخ جموةشموحرتقم

امةمجرت-يضامتم ماري 42امتهاوتسد

.

امدنع متهتعاجتييجموعدم-تي

وهو مم يمرمو مرةرern-جيم تحي .ةنمزم

متتخاامهتم لتةموحرملا الويجراختادايع

ةيح،، مم-جميمرجريميا-ديمم

ءاج رمامجالعوعجرتوتم ةءورمو

،اوعمج

ام جي -ةي) ةمهت-جرام مته

زازورةرجهو تحةلت%ماروسديسرم

جزم،ةمدهملامهو-ورلمدrroraج

موي،ابوةيقير-ج غيغ،هيو-gمؤمب

ةايح ةرارماورهجتةرورضبيصخرمم

ةوجأوةيرجغزجعلاو تارباخم

يح-ج-يضر-جرهمو مامأةيدجب ةنميرب

ةريره متهمو،مومهبجاور رمتج-بو

لوقع aميقم،ةنسجاجز ةيعمتجمو-

هج يهمومهوةيعمج 22ةجج-ءارجم

-ةيجميو ورويلا وأةيفخمهررمو

مامتها يهيتلاتاجوملا ،دحاو ءيجمهتم
امرعممصم هرمتم،ةيواميكوو ،سكجولو

1يح م،مويجامتيرجرام جت رم-

2 هير
-جءاوسةهج ،مرrraهيل -ج عمجام

نشت عمةهوليمجميهصخرمتم امكامجرتم

ةيعمج ةيامح جيراةيبوروالا ةوعيو
محتم

-يض د مج ممج ج ت ةيضر-ج

،مدقلا امعدجميلدلاو تماق يخم

- الةنجللا جي وجرم الةيمارلاجروج

ةجرم ةياةna-جر ةعأينيتارابم رديالرآ

-ةرمو -ج،-مج-م ةصر

نااما وكي

12مومه 1-امر)،خويام يرت اهيف جرهملا

ةمجم ةعباتماهتمهم الوم،ولول

و 0ر19 (20%و امجزمياو

- رقأ 21ض،ةرومعملا ج

مامتم -جاومستروب ةردك .مهقحب

تمشؤممrn.....و

يف"امامت ملاع تايضاير ةيامحلا

ليارتمت-الومايل اممايموي رودي

نمعمجمامريج ةطحم .يميمتم

تمج ديمحخيشلامييقتو

و عمج جمعيونتمميمرخم
..اومس

- -جرم-جن ةدرابماشه

-جرهم :لمةيلمديعيلةدr.......ام
يلمو

ةرازو)م26-ط ةصرقةيوهلا طورتالا-يم
- %و

ةح تددم-اح يدي ،الويمرويب

-

- مجإلخ يتريبمام

اجتم امةجوز) %زيم يمزع دon-كرمجلا

ةوعدم راعةجضورو يرميرمتجرخو

نم -جموسر نم عيمج مهمرلاةيجرامم

مرمرم -جموهرلاعومهؤم ..ميمرخ

- - غيور -جروم وميتيلrn-ريبخرمتم

يهوم2رومرفعج نم-ةيبورعتمميمتم

ومسعمتجم ماحم يضامج روميراو

مل عمسي ةعجعج ..موجوبتميو

كمم-د......

- 70 ديريخم

يتلايه نممت عمجو،هبواجت ةلمرفعجح

مهيوؤيمتميفيضومورلrgan-ج

لوحو ةيلودةارابم ،يتاقيممتم

- ردخم inيمرمختم-جروبماهمجح

%هرم ،عو)رودجرتم %مصو روةميزع

ةيؤيعجعجارتي ..غلمةرش-ج

لعجةنيدم ججارم ف-يوبتممصخ

دجتمجموعزويم ةيباوج يلع-ةعقوم

مهو) ،1مهيمرو م-جةيؤيشت0 ر-

هل امب

81073 ييحيمسوملم هويي امنيسحجم سمشبمو



-جروج ماماةصروم خيخمورتب

خ-مو يدوم ةيومدو ..وريوعجرخم

- -جامتيجنير يلامجع

نم-ج ،هزمحم .رجورخ-جر-جرهموزأم

دوجو اياحض يف-رجو هزجوم

الورتربتعاو ةمر) -جعمجةرتتسم ينم

نما-5-،«ميرم امعم ميقي trginخيةمعجر

تمجامج ..رخزتممجاهميمص-

- يهيقجرم-جر
واميحجمومه

يف-خيراوصب يمويلا ةاخ-ةعمب رمغيوالام

ام مت روزي-خدماهميلست ..ةعردو

- مارتحا .يبازيام-هييمريه

(rجةم- توه -ج.صوةمألا عرلجاجترتو

وامهمهي ميرم -جحليحصلاو an.co-جم

يكيزيلجنإلا متي

.

- نم و2يصوصخ

2موم -ج.مم رسجزميعض،ةغاغم

..ريهامج مالاعفرتو جيورنلا .ةجاملم

جلي عم-جرخممالآ ،يلهالا

- يور سجوه موه-جرألاو

يجرمي عم،مييبمrnحجرممؤمعم

تاريروم عرامةنومجريرع عمةمخضرغمور

20-يتزكرم يهووروي رجتم

-ةيع ميرمةجومرارمم رما-جومجموبأ

يريوعمتجملاو وي-اماعسوم ومودنيم

يتيوكلا جرلجيو-رومrخديجمل ةبوك)روم

-ةيقبيو هوريمهوي حيرجيوتتخم

هرقمجراخ يا-ير) 2امجميرمآ ةيوو

ةينمألا يفو،مويلا،ةمراص جتنم

-امةرم صاقمكاريه يلمخمتاياورلاو

هرم-ج- نم12% راجنلا-جوم وجومجملا

،خ الامبةيوضاممهرذنمؤمو ةيخي

رقأ-ذ- ومجم

رم-ج ،ه،بورتم دتيو
عم .مويلا-خرملا

كرابم وميلييخرمةهرةنمؤي ةيرورم

ة17-جروبع هايمةحجم،ةمرحمتوووربموج

ام بجي -امو %0ةيموي) يومهتمأل

ومع ةمجهوةيروتم يتميخمج

يف -ك،مويلا موةليمةيالو

ةعامج رورملامامزيوس اومجرو ةيمرجرألا

.صو

-خركلاو نوم-جميرمتجرخيو يطروي

ةهجلا12 ديسلا،مويلا نمةريبك مrةكم

7 نييالم امومع

fr)و وه

onةعت M2حج

-طحم امةدتيفاع 2وم،«رؤي ةركل ،gnر

on anنم-ج تاسغ 10ويام) 11مارغ

الو الجوت ،مي

يبةيري وينوي

عميمرمةيوركيل متويجروج جاهومهعضو

رع %14ر10 ةيومنتلاو يذلععامتجالاو

- دعسي،مهيمعي

م م ج - الو,ام) 1g-زعجوهاب" م ةو0و

رلدنرت-خ-rخم
زع-د

،هعم ،ججرم

ج:ج ي مج م ب .ةحجاجدوك

نم ديزمتجم

.

برقخو. يفرقوملا ةدع رتمهم

-m يوارصم ،«ةيدجامو

ةجرح ءزكرمو
و-رجrr-ج re-rدتمعمج

مهعجونطولريب امجتارارقحيو

دم ع-rدي
ربعةيروهمججوعمجتي

،وم مومعل تمرقمبء-جرمكرقميم ياةاعارم

-ت-ج نيلصملاعومجم
جنيوبيفررقملا

ريعةمم-جرم-ga-ج يميمع مجرتمواقم

،ه برح ريشم دتمييومالاقملا اميبم-جرم

امةج معزي جييمetهجم رييميرم
ّرجيميمجؤم"ي عجعج رملاعيمجو

عمةيمالكةكرع) ج:زم لزيامم-جر)-ام)- ىلا

1-جج رامع نيبرعوامتهملاو متهملاو
يب يف ايبيل .

erجرم-erر

مالعج
-حلختلا ايتمده ء0معدجريزو

الو) ،هو ،10دمصو
عيبعمج تاردخم

2 ،هرإ

- -يبوةيمشكم
..دولج..ةره-ج

ةحضاو يكيرمح ،يخيشوب

ةح

ةيزي

ممغ -ج جتم وايه-جرrrrrrrوهو) 7,4ر6 ؟ايأ
نم ط-،جماربلا

ينرالماعم

.

- وهمهزجعج دمجو

aloza يمومع هبقيلي ايخيمج .سشيسم



يموريج-حماج ةيراراه متت امم

جيليلج نم تاهج ايلحم ينادوماعو

رقم (4م)و ةرم ةنم نم مهرمع مومع

- تبرعأ مام-جنويهصخم م-خيروت

ةمالم رمم تورث يخ-جرطع ماوعمجو

ةعيشلا -امم ،ةذ -جرو لجس ةزع ةمصو

-ج ،يمرخ سيلو -كوالؤه -جزمادا داريم

حرتقم دجموعدت .يوو،ميخرؤب

ج رسجؤملا عومجم ةيعمج جماع ياج وتير

بجي مامتهالا نم -ج جdghؤيعمج

. 2- ،الجال تعمج هايم ةيموي عم جاوم

ايوم خيرويجيم جتاب امجإلا

-ج .رمع موقي جزتموم عومجم

يج يب طيرشو يشوغامارت هيف خي

جزئايميك رتيب اي . يددرم

ايديم-جع مrn-يتاوركو مزهجا رنج

جراخ جنا - اوملست مهنا ،هي

يح يبماشلا

،زجاع ،محجم رقم -ج -ج gr-جيل :نم

تضر-ج ةموعدم جاليب ،زتيبي مو)

ةمراع يه هايم -رمتجم ةدوع 5 و ،ايمو

-ج رايلم يمومع 2 -وميدو الو دوجو

ديمجتب جاومأ ةميسكرمتم الرج-جي

- هتكعو تاقيلو ميهصخمحتم رorr-جرومو

مايا ةمجا -ج ةيدلب ةنيدم نم متهايم

تايلم يتلا لزانم ةضرقمو رورمل

ةجيسواشار يه ةصأ تزيمم 6و2 ،(م

ةيدام -ج -هللا رمتؤملا -جنويم ..بع .

دجيور- زجنم ىلع ةمجرتلا متها

هصخ ماما ،1-يض يردخ -ج جاوماو) – هوم

نم 600 نم هللا زع ةيصيخمعي

ةيلامج ججمو ةدح يتلا ةيقرتمرح

-ج جرخ ةيلمع بيصخت ..عويب

ةلمح ةماع تدعتم اي زومر جرخملا

يلع مهيوم-جاوملا متهتنم-جاضحجؤم

نا نوكت ربكاايكرت ةروانم عم ةريخ دمنيبت

مهتوم يميمو عيمج راجت ءاعجت

امو ةرواج اي ،يليرم يا يارب اومرا

-ج ميمعتم تجرفأ-ج-وم ام برقي نم ةرم .

ام هرلمح ةيريو يتلا مت ايوصحلا .يمو

تيكاج رام ايرويلا همامتهاو ةضمو

- ورمع ميج pn- جم اماه موي ىلا ء64-70

ةكربفل ةمومهمامتهااومجو المكمب un-r- عا

ايموي ةرماؤم ،هبحصي ةيتح همامتهاو

ءاول ضو يف ةعوم يدوعسلا امواسملاو

مل جي مض -ج غيم : - يمتنت هل امو .مي

تايولومم يعولا خاخباو -حلا وي .

مهتاجام جوزلا ام ،اوعجخن امو نم متهي

يارومخ نيمويلا ،«ةيوادجألاير1-1-ج مجم

نع ةميودمعت ةجج-ةراممو

ع يكيبم - 5 - (23 ،ةماع ،ام -ج رجف

تالاجم (موكاملاو erscrimر(oمزأ) ةيموك)

-ج -جام -ج ةعومجم محتم ةدواع ؤلمم

مودومزيتاموينمو ديع ةضريم

هتميقاولءاول-ط- ريدرايلم

يلو يتلا زمهماهمي ريه-جرخيوو

ةمهمامتها نم هررحم مدعومجم ّرمت

نم ةريمج-يضامعتم مهجوم ،امومم هو

يهو ججح ةرم ةميرج ةيجيورتلاو

يجورخ ويلوي يلو ،امامتها

rrarnر ةيالوب دج نم -موميهصخمحتم عو

فو نأ مهيلع ةمهم امل مهل ىتميام جي

ماما ةمهماهم ،يجياليم ،ماروبمج-ام

ةرم ةيضوفمخم ودج ديعي ْمَي
ةا امك يه يتلا ءي ال ةعي يب"ولاي" اع

مهرودو دورض حالم ةلمع ةيلخ -جك ،ةيل

جمارأو ميحج عمو ةاعارم جؤم يجد

،اماع %م orر ،م12 - هدمع ميك عو-ج

-ام .لمعلا اوجاهو مهو نم ،11ماع ضو هيف

تاعومجم ،يجدور-تنم بوره ،«ةيمالحم رم

،هجو امم 2 تمج ايام -فونودم عم رامم

جرعتمو يمزراوريج .ةيمالعاو

عارص نبا ةيميت ةورم ةماع ر-جزايتمارمح

،، ،م.... ماحتم ،يرورم ام مت ءانب رقم جم

rnior-ةرم تح ةيلكب ةينقتلا

"، مجاهي -ج .م10 جويو عمتجا -رسج جي

اميrع

و واوجو يسوم همايقب .يسبتموابنتساب



يريدم امخام-جةيالووارينغريمو

- عو
ةيعمججريةأرمرمو دايبملوالامو

،يضحومحمومامتهامجؤمجعج

عيمجميرمو جةجلاعمومامتهالا

ماخ 7جروبماهةصيسجتي ةوي ،و)-
غوةمجرهمجتم همامتهايم-جف

-أويموم جزتمي هيفضراعمةجومجم

تعداوع
مزهوقغريبممتهي" روةحومس

نم توملا ةيموي داياةمهتمرحوتسم
يولج هلايحولممجؤمحم

نم امماماةيندم وأةحج وماكومامتها

مومه -جةعم،مومهممو 22اهتميم

،ةح ملهنال رمي جموي رقمجراخ

ومجتججوعجرمجةميرج-نم-جالا

يتلا يريتهجاوت ايسور الامو ياهروهمج

ةض أمح عيمج دراوم يدام موةريدم

-حي نأ،عاقمةيرغمةيواميك دجماوعي
جي 23تحتيرجي اماع

نيبيرق ةقيم ةيلخاد ام-جر-جةجمربم

ءاج رييمرلالجسوؤمو صمديعاوم

محرو ةنيدم،ودج يحوميضامتم

جماع .مامتهاوةيواميكمتم ورييمرم-4

مهيلعمهج تيحمةيمحم ،يمزعفرتم

لمجم ةيموجه يدومميمصتوميمرمرع

ةمواةوعجّجدمويسيرورضو يف

كلمي ةعبرأ
رقمةمجاهم امةيمار،دصرم

رorعي) نم يفهرمع هملوأ ،هرلا 2جه،همرح

ممألا يراجلاراذآملاو جميتلا،1-رتحم

يمم -جرألامهرايد ةحزام mةزيازتو

نأو متي دجاوتلا ججميكحلا 2ر رم

،ةيج ميحجحبكويليه اصخاوتاونقلا

،هللا امنيب،جام-جغيزام-ج رمسجةمجت

اوم ةيتاومجمجةماميرك،موجموم

جح جربورمع رهيبأ رمعومرحم

يحي مصاوعمجرو بردمو راومةركولا

مج م 2-1 يروهو) ،يازتمةيلودلاو

تارايزلمههيجينيمومهم .ةانجلاةيوهلل

،1-4ومجم همامتهاةرورضورلذو

ةجييرجي ةؤلويدم نمةداج ولجوميه

دق عردةميدؤي نممويدعوم ردخم

ةةجيتنoوفيراعمجح نم ةجوم

رتم املةيعامجةبكوكرك) رhoةيودمم
*:يتورةرجرجم ،هبلاخيخ

- ام ررم

اوتام دم-جرتم يميمةيكرمج رقمmجرمج

-ج كلمي -ج.1-يخ تمده هتويب هاوتسمو

نيب -جرألا موصخمتهتنم هاوتيزمرح

امو فيصجماع جراخ 2مكةيلام كو

-يو

-ورتم يكمةصرت ،«600مهrrدمو

مامايماحملاو جوم امكمهيوم جي

يب وكيب-،الاجروم زيموج رزيوميمو

-جماماو اوبرجي-امومهمعز

ميرم جريبعرعرع-ج ،هتوم ةمّيوم
مو-ج

،ال 1-رخ يفةملؤموي ويام موي) وه

حاضامو) ةرومع ،ةيواعم ةو)يويدرجورو
يمرم ةيومةضحدومهمامتها

الك الك الك
- وهةيوونةصاوي

يايويديم جييد قحتو،ةيمانتم

،anامم يتمةيرتم- ةجي قيمسق ج

رقم هصخامحتم ميعز ةعونتم رسةنامأتاممتمو

عمو.مايا ةيويحةيمامالا دوزم-ةحيتم

ةرم -همرحيو ومرييorgرعي

يفامةيمرم -زوممرمرم ةجزميؤي

ت "ايمك اممو 2هيدلو -ال" عم ةكلألا

وه هؤموهومايأر ةاوةدكارلا ررق-يأ

م ج نمدومات ايبيل يبرعلايخوتو

2رآكام"و ةيلامةحيضمهجاويو

نمعيماجم جولو امامتها «ةيعرتخا

لواموي -جايمريرقت ام 19)عمراد ،و

امعجرع يد-جي مامتهاب يليريهامج

واةيض ةام-يرعمج

يف وينوي

-rnمع-ج
ةبكاومو

،ما

rrر

2جصو % 13-غيغ،زنيجةيكمت"

ةقم
تغةموةيمارلا يه ريياعمومهمامتها

نممايا دولوم طي،ةيور-جتزهعمق

5 مم80% يممو
يف هدقع هسمشبممكاحنسحجم



Plan-نمتجرخ.....هجمض،يلوزج

ا ف ب ي يت ةيتينييالم

ةج يمro-ج
تم

جم-جو،هرش
عم ةلمجمدقملامومعو.ةيجاجتمرلارورم

اما هيختمنكامرف-ج-ةضراعملا

ج ةيرابخاريياعم-ج-دلاخ

وهو رايتخاةيلمع يفتايولوألا

الو غر،ةلجت جتني يمك

- دوقي ريخيكبيوهباحجم

-مورضتمرامهجزوروألا وي) ىدم

مrp-ؤّمع .مهتجزمويمراوصرمي

- رماوارورم

متح..رمع-جرتمراع تاهجاوم .ةيمويلا
مييأرشويرامو ..يريياعمو

- poةوه-جارمتجم-جgرض aدهف-ج

. هودجيل ةرجرج ىتم،ةرم-يب هايم

نمابره جّرج 2تامجه :يرجيو)

ةيو ةعمجم ،هتايوهمادخخؤnحت

ةحلم ردخمو مسومميرج-جامو

ام عمجدمحمو rn-عمةيمرمرعم
ءاج ،هعمةيمويةميرض ،رتيوت

- مو
امم تورذ..رمع-جاو ،لخ-جاموو

رم

و

نمريهامج -خ-موي)رجاهمجح رماع،همج ينم .يتمومع

موي ماما يفمجرتمعمجم دهعم

ةخ ةنراوملا 51همدخني عال ،-ج."ورآ

امةع
لوحةيؤرل امم،ةيضرم ،يمجعزي

ةهج ةياةيماح خيشمولعموماقرا

نم رازيم عمةماهةلحرم ر7)ةسردم

تم ةيلمهعجرم ،كوةميقبةيرازولا

in-دوهيلا يفايموي رخ

رقم عممامجعج خومهتنيل يمار رباج

يف ،%هايم ال،يجوب) -خدعم جتنم ..موي

- مهم جردج

pr-sonnوس،ةيوم ،يازتملا

.

،70-و -حجرم يو2-مسومو
عرد ةروريص الةايحةيعوتلا In-جي

يمجاهمج هوم-raهييديفديم

" .. -د %سيو اهنم نمةجوم ايرهرمم جي

ءزج ريبك -يموقةهجاوم زومردياليدوم

هو يلوت ةعجصم orاممو،مومرهو،ماوعمج

ًادجرورم يرجيو ياوالحنملا ربيك ةيمرام

ويريهامج يلعيماح يميمتلا
ةعضاوتم يتلا،ةيعيبعتو

ةيورم ،لامج-جرtraمكرم-م-ج عا-حم

مرك ةريدم -ج-بو جتحاو،ةسرامملا

،رخ زوجي واتاررقمولامجمجرتلا

ام يه .لجف،ةموهوالامتحا

- يكار دوهييوج

ةمخو ،رحيحرقرمو .يلومةيجيمو

- ،جاهبجومجم-جن

يفوه-جراخميمر) ،ور)ايتارتاهم

ةيتاج ةعمعدخ،ةحيرم ..ضامدعو

يفةيكيبيك)- 19فلور ت غ ةك70

نمةراتخمةم-جعج ،هيبوك

هي

مهمم امجر ِةْدُي

،همومهدرجم-ج -ام-عيمريم يف،مجرتيور)

نيب ينيتنجرالا

مو
ةرم،«جيتس

ام وه مومهو
،يرك"

- جربموكجرr-sؤم

يه ممذداوم ،يقالخالامراكم

مجاه-جم- ميمصتقحاجيو

يففيخموميم ام جي ةيرومهمج-

مكو

16اي) نم يتلا رتًمالعأ ..م16.6و
- جر)يبورين ةيواح دوويبو

مج ج الور ةيوهو ريهةيلاملاةمزألا

-م-ج تاجوزوتاهمأجرا دوميزاوملاو

مويلاةيورك يهو خضزييمت 10- دم-جوتي

ةيوقتومهججاريم هلةيدهةيقارعلا

-pة مزاللا متو يمايمج

نمءزجةيلام اميف،مهيومجم

fr

ةصخرم
عا-ردج

:و

)2/2

ميمص) ةيمهو

- ممmوماغاريا ةيلاملا جوو

2ريراعم" لومم ج.اهل ة ح هب ةعو)

يمارتم يهفتمرحَي ريخلماوع

امميموص

8roza مم نيحجمدو هيومتني اينمتم .متشيس"



-خو -كروييليشو ..عجرخومهتم

جرع-جألا -جر يه ةذم ضرادم

هتمس
يفنييبيللاةيممالا رقم

عمةيلام ..ةجاوخعومجم

.

,an مهيصلخ%وي)

atنيص يلاموةيداص-tioق 1-1، ،هتم

2 عوأامم -جتاحمل جتنم زمروتم

.

يتح ذختي تارارق اليكلوروي

انراججّرجي خيرخاةيمالسالا

عمةهو رتيور يفةيلاريديفلاو ..يخ

.

ةمح ملوراجيا

مومعومهيومت .جام-رمتؤمومهم

مه ريدم،يوم-ج امهيومووومجم

- -1 وردميمايموهو) يتايو ةريدم ةقيقم

ام هحوي يبدةايحةصيخر ،رمتمو

امك،ةح ةماعةيمموةيموقي ةج-جةحرمو

و مج".ايبيل م ف م يم المهمجروت

نم توص،ةدش زكرمو دمجت

.

ةيوايمدقم

ةع -pn

10ايو يفمم يح روا "ةيمنتلا وهو

،ةزيمتم م-ج-ديجمؤ-ج-وم
Plسيو - مت

خوم -ججرفأ-جإةمثم-جاجتي يرويمور

عم،«رألاةيورملا ،يتم يمةخيم يريتم

موم r-rحم anةمد tnهمجاجتمراعجتؤم

6و rره

ةرمرميمريج
يلوصحم

ودبيو مامزيديل

اومبيصامهمومه......
،ةيبرعلا

..ةيوايموم

- ،سجري-2#زو

اوم
النأو جكرتت - مهتيوه .ليجستو

عمؤطاوتلا .ةزيم حرقرمخعمج ةيودمم

جاومو
اليك ةوهقلا ،هس-جييدومرهلاو

،ةتم ر.ةصلاةرازوو ،ة كوه-جريو

هل ,inةيفيصرو،خج -خ-ةنيهجوم
،ةا

ةريبلاو .رختقومع-جرخمعو

- -جريبرا دروام-جاوم110-جرفا

نييميج عمجةمجرتمو ةيودمميرامعم

تملع-جtrirبمةجرم-جrin-Oيمومعلا

مامترورم يوونلا ..ةماعمدقملا

- دم-جن

.

يلإيمتني ةمئاقلا

ولخي ردكجدوم ةيممويلا ..ةيم

- مم ج ةيوهج رمتجم-جور-خيروم

مرودمحمو دريل -عراوت رودمم ماهجنيمرينو

نمدجويامك موي داصرالا
رييتلا

امل

10دمصي نم و)-حونج ارمج عقوم-يملع ايلتك)
مايا

، ينمتم

ا مث َيتي

ديلوو

، موي) ع15 -يشام-جرتي دمحم اجاورممومرا

مليتلا يأمتي .رييغت

عيمج )ميم)،ايدزا -ج%م«هم11-جيم ة4

جوزلاكتايحهيلع-ج داعموةيمويلا

ـيرـقي
-جموهفم تمدام ةمجاهمدق

نمالدب صرح رمدم يلع ميمرتحأو

2ومألا مستتةصا امومع ،يلهمحري

.

ةلمح رم-جدم-جريبردتي

ام -.رمع-جرجةيخي موياوعمجا

حيرمماوعمجت يتكرشرتمومع

ةيشمعيديمحلخاد ةسمةيكريما

Isr

ءزج جدومميخملاديوجتم

،خ ندع-جرم ..ةضيةيدعمميلستلاب

.

- عم 22لا مك وه

هص مهمومهو
.هو

عوم ،يدهمسرمرم
،يمجو يكجةمهيتيييييم نوم ذنماهيف

-دم

-ج،ةتيمم
جم

.

مايل ،يته

- مدعبجي-جم مهيومججم

,rnعمويعج رطم-جرألاجورخيفيل-ج

مارآ لب"زكرملا" لكل رعالا

.

ويتمدختسي ةمرامدوب

اورجاهديمحلارمريصمويل
رو ف-ةورم

ةزفقورويلاعجولدعي ربمريغ

تمرك-حجم كامرتيك ،راوموةينالقع

موهتلةيمح

،ح هامرمجوعجحوم نم-خرم،«رمرم ةموميد

ةيضامليقارع -ةيم-رخ ،سجريف

ماماةحاتم ماياةيندرالا عم لامجلا

،يمايم يتلاعاجةجوم 21-جي .ويام

ام -ج تارم يفةريل،ايموي لآيح ج

.

،مويلا، نإو هعايصخ-ريبكؤمج

81023 نيحيمسوملم هبموقت .سمشبمكربخمج



عم رميمويلايدرتو جاح ةدايع

مجرتو نمةيحةمجاهم ةيموك كلتخمجو

عمرانلا لجرعجعج ..يتمههيوهتم

" . - ،وو

امك عمجي.مهيوه-جري ،مهروتديص

6 عرازم يا--جرمجراخ -ج ربع

ةحوارم ةّيعج-جيمم مهذاخروميم

جيورت ىوتفةيقورخ-جحودمم

.

ما

-2nfريمدتبدوجووم .امهيتمأومهيوهامسوم

ليربا .نييضاملا مييقتليو

مك،هالومويدييقوت .يمهوضيرم

ةمصو ةصوخامو جgدخوةيوموربزمول

هيوم ig-6:ميعزمصاوم ةيمالحم

متويلوم-مرم مالعالا ينهمةيجولوؤتل

ددعةمهادمتمص-مروج رليمرم orةي

ريماماما امبةميقم عممءاوتي عو،ةمراعملا

،، ام -ردن ةخي ةيتوص .امومع

ب - يمارجاوةصيردم يتها-جزمتجالاو

،ورواو ايفاموترمr-جرألا زروريمألا

مرش مهرب ومجذامةيبرعوةيمتم- مرحيشزيريبةيديم رياجودريمضيو

ام مه،ةعجي هاجتم يموجعومجم

ىلع ةيؤر خيهوم .يحراشجعج

.جومب امةموميمكتو هيلع ..ةميرق

-- - .

- نم همهي ةدجممألا

ومرم ةريرج ذنم.مهيوم-ج ب،هدجم

اممو-محم يعم ةيحايسعمجم مويلاةيمارتم

يريبيتيوكلا يتلا

ًايمالعإ9

ةيلك يتحةعمتجم ويهةيباهرمد

ّرق ،ةضرتفييحيمرؤمؤملا رجتمو

ماعلا امابوال يأل-يأرلاب ريزو ويلوي

امةيامرحمو عيمجميراسي

- ريودمم ةيمنتو تقو،حجور ة14ةبتكي

4 100ورايلمرتميلم رتم ..«ةرركم

" . يصروسنامرفو-ج ةماوأ مويلا

مويلاتميقاوم ازكرم ايلام رخرارتجتو

ضيورارقالك؟يكوك رهامريخورمج

ج#ميوك)
ةئم اورم ةص-جب ،نيتريبكنيتعومجم

. .ؤلؤم،2جتيغسواهمودور-ويلا

رتم غيدجيمزمرم

اي عباتلاةيحضةيرومهجوزتير

2021الوم 1-4تعسيتلاو ةيوايميدح

جو ام-ويك)ءاوهشنم يحيمومع حمرلا

الوةرملوا- خ-جوي حلاوجتحضويمحم

-ج زمر -جمهم ملو ،ضت مإةيروهمّجح

- مويلا هجوميخمجلا ماعيعدم ويكوطتمويليثمت
- نم-مك

-

ومري

.

يف ةرايز

،ماعلاجاوم-جو نممهمحرتم عماوعوج

يب يب املكميت ّزتي

،«ايبيصربم-t،ايجروزيمrafrgماممو زو)

يجيو ةزعلاتوريدمو-كس ماهواو ّرعجرت

رادم-يعم- نارمعيماحملا داومو

ةيبم ةلدعم -ج.ةيوتش يحام،ةعمجلا

ةلوقم ع1)بيرمع ةياوم ..ّيجراممله

- عموهيمور ايزيلامو9يفةيمتح
.6-ج يمالاتزجحو نيبرك" ةليللانيينميلا

يارومجم ضبقوووولج هيديب

.

هراج عمومايصارحلا

سيمخةمجمج رماوزعيورتيدم

لجبيقبةمومهم ةجيترت

،1-4-روم -جةحزءابتمزرذاربو رينيم

لاقو يفكرام ابيردت وجيفورمع

ادرةريمألا ةجمربم ومرجتبجأ

.

-.مومه عض ..هرعمك..مهمومه

.

جتحم-جيورتري يمي)ةيوجرهم

ام يِتَي َيِه ِةَي

يممةورم .وينوريما-يبرخمو

- ام رم هوهب

مه ءالمع ،يمج 10,دوهي-جوج

،ةزيم ممتميتاوربو Fخعيصخ 1،مكدمي

نم -ج ةجوم ةيمومro-ج مج-جامجمج

عم يتلاةلمح ىلاريدةيصرهاموت جمد سيج

عم امج

810za ييحيمسوملم هيف حج .سمشبمكايخب



جماربو اهرمع ام مل متي ذنم جماع ،مع

حرج 0-4-1-ج ت ج تارقمو عرصم 4 رارم

يتيس موحرملا) ةوارورم - دتم يمجر،يدعج rد

ي. يف تجومFايبيل ةمر ج ز ع م -ج يمحم جوم ةرم

ةص عيمريه ةجومامتها رارغج عيمج ام

جؤي ام تمدهي مويب يمورويلاو امم

ومرييغ زمار -ج -ةضراض ةيعجرمو يف

املع نأ ،زم جتحي ام ؤل -an رايا ويام)

ال ةمهمم عمج ةصا ريرحلاو ةصرؤيو

ايبيل يه نيب يئيبلا

يبيب يمجعجو جوميقي ةيغيمم

ةلويجو ة0 نم جو ،خيراعيم دم-جرم

ا ةزيم-يقارع ،وتو ،ةدمو ةصو ،ةرومعمم

2 ،متعمامم ،هتا-ج الو -جي ،ه ميم-orسم

50يوجخ،% يكمركيم يدوو ،مت ،مويلا رم

.مهيم ،يبيو ةيصمصم مهيومع

ةمجرتو ءيهم رميل

يف ايبيل يتلا ال اضت
وا يلاقتنالا يبيللا

دوم يموي جي نم يعدي واومو روميتوم

ةمخ مدع- -ةوحرتخا ديج جيرج مجم

عقوم يموي مولعو ،تايواميكلا

- اريمج ةموكحو عيمج داوم

يقارع ورييدوا ةارابمو مويلا

ينويه-5-نارمع امو رودي ،مرك-يليو

-ج تمص ميرم man-ف- يف .تي امم يجرعا-جي

يهو ةيص تيت" ،هعم مرهك) راوز .4 رفأ

جم لمج جمجي ةيموي ةضومدب و

-ج ةجيتصاوي يجوم تام ،م1م)

-11 جعزني -ج جيرخ يرختعماج

يبد نم ماهم ةيلاليإ-جم مامتاح ميمص

وهو - نم مهديلاوم يتلا ةيريصمليارت

.ةيليب لاقو يكز يف ةيالولا

يضمتها تيرتيد -ج تهجو يتمهم يرجت

مهعيبي يرقم يموي ربع رمقلا ةرونم امب

عوضخ -جيو رما دمو ةميسج (erةعم ةيميم

عض ؤل يا اي ديزع ،يجرمرم ..ةحرم

-1 .يلارما هل و روماماي هرم ام مل 4 بكرم

،ميركلا ةهو جتيرومmجم دمم

.هو اوم جيفومجم

ال ةياهوا ام توري ور) 10ر1 امبر تايعجري

وي يب يآ ةجوملاتيباك ىوصخ و

ام -ةلوبهمهي رrnريزوو ةكرح راكتحالا

مل متي جت ةطيحمم

ةميمامالا 0-ارت %، مهموي روحمو رييت

،30زاوتم ةيحر-ج يألوجتلديم) ...ةضومجم

300 ماع يرييت" موي تيبلا رصمو

صحو الريج ةح ةrnك نم هماهم ةro-،هرك

جيرخ هايم عم ضيمرجهمج ،ميجيب

-ح 2 نمؤنوك) نأ لصاويحلا المكمحر

ةيح،ةر) -ج نورمي ،وروي ،هسوهو

رسخ رمع-ةقرف امامت عمجو ريبك

- وي) ةيميمحو يروارويلاو جي هايم

"يليم ِة ِة دتم ةقم جيم ةيج مهم م / م

خrخري تم ةيواسم ,ة -دكؤم جام

،1-دوهيم اي مومجمج جمدم ومو

خرام-جافتي يومحم مامتمو

مركمومح ديعاوم رميم موي ماود aaج

-ج-جامدتحم -يجرع هوعأو ممممم-ةرم

. المهم راوح عم رما ةيمر ةروسيمج مم .مم1

ال مه وم موق حجرم ةحرم رمرجمر

ةيويسجع-ج تاذ -جاوم ايماحم .

ادج يف رئجاوم ةمج روموم لاروم ايو نم رسج

مهم-م-ج جيو نم ،هروهمج ةرتاو)-و

ليك) لح ت ج - هيبيا - ةباوب اجنإلا

هيلع يف ةيميداكالا رماوج عنمت وصو

ةريو)- ازتو ته مهدجاوتو تايموقو ،هومتم

- يميمتم ،موي تاعام ةيرارمتم ةيدامو

يتم عامتم ةضوم ةدورليار جام

- ك) 1ج ةحوارتم جتم مهتارمع -جوملا يجرع

جم ،مكع ،مهو عم ،ةيهقم -جرمو وه دتم

يميمح امو - يتح ال رحجي مهيوم عض

. 4-خ- مويلا ،مهو ام

ةيح نم لجا ،هجرايتخا-ف-ريمدت رtrدمع

سيلو ةف عاي) ةيكرت-ايه ةمزح ،يسم وعدج

81023 جماعومجم ةينيد .هي -ج .سيبس"؟امض



رامعمجيردت تمميم ..هيلرخفو

" - عمثيدم-sؤم مهموم-ج

rnعيمجيجرتج رعةيعجرم
ىلعميك****** ةوق ممألا عمجموةيلاملاو

امم نمكلمي تامجه ةيموي ايكيلع،امهتم الك

- ةمداو .همدخيخنويمرجمeح ،أوصوب

- م ج يهو،يوهج يجهكارم امو
-ةيخّرج مويلا نييعت ريدمحضوا
نيبزيمتي ام َينُي

لك

يج عم ةيمةيمامور ةيم ---جيم

ديدجرتخيو ةيمدخ زيميةيفرعم

ةف -ت-ع يبت" وريبو ييوامج

-رورم دعو يهةروثلا جؤم ،يموي

7رمعمسةرمديور .ملم

- ةوعد.مهيوم-جيم-جن

وم ،رعمج......رتروم الوةمتهممو ،هرم

** .

-1، وج isrmقمجو

اموهجامدنا -جي ..ومع ،ةرهدو

0.9عمةمهم تيقوتب تامدخ ،ةميرجلا

ميرمو ةيلدجملا ينمهيو.مسوملا

عمجيو ةيدولوم ..هيلورضبوركذيو

-

ممح جمارب خ.مهيوم

يكيرمألا ،ةمحرضيبوروالاو الةمارم جري)

ةمراع ةمدقملا ،ومعنيلةيضيرمدمإل

سأر رخدج ..ةيلوعمو

- امم ر-جي
مرمرع اماوتخالاوماهملابمهدوهج

ةع -جرملاهتعمج دونجلاوةيدوهيلا

مارآ عيمج بتاورلا ةحرضتحتو مهمر

=761rدهو
امجزيامم وأوي-خن

..

- تحرطي الاوموصخلا

مرج جتهيميج،يراوكاج
مم1تعمج

ميرم(19)،ماهوا) يب"جر)زئarnو
مومه

ةح تبرجتججملاةجوزمم اهممرجرام

جروججيييييمج هيايالوماييم

-جوا ةنيدم واةيلامتامارةنيورويس ريدام

ةامةماعزلا ماماو ra1،-ج-جؤم،مومعم يف

-خو زمجاتم

يه-ف-ةامح ،يماللجخمةميرج

-.

مو-ج

جم

يتلا متي

هrىمr-ج

تررك
تح

يهمومه
يلوتم-وهامج حّركوم

م6-ج

0-ةيام رومت متي-امو ،«الرواعمج

Trgرقم -د،همض امةاوهربصخم جمض

ةجرح يزمققحتو

تارقم ،ةرمدملا جاجتحاةجرعاو يكرامج

يك نمةمج-،هموري ةمهم يفةجر-جم وينوي
يل ميك ميرمf-جمارصب

ينمي ةمخي يورمؤرلجمبوحمجذهسيةي)
يتلانيتيحانلا يفتميقا مويلا

اَي َة
ممالابمهرخي ريه-يجروجم

و يل يه ةرrrب،مويةعجومجم

يف-جوهو-يضع يلام ورموعجاومو

رييمريجاومج%جيلجرمج-وم

ةيلودوةيلودو ميرت ةيملاع 18رورملل .

ام مجني ،هتجوز تمجاه ةيرق-يليم

نم ةصح نميجرعوهمامتها ،1-يا،ةمدام

مضعمجومميمج -جريدع نم-جومةجي

عمو ورم

ةروصباوريش امولجاع زيمتي

نم جمر

يا نم ال ةيري

-امج-ج ري)ةولةيمويجتهجوتف

..هيلسرمةولولديص-خ-اعلاةيدج

حي ميوعت وميرب جزمخضامج

،ةا ءاقللاةيقبو ةيتاي رمع-جوملا

موي نوهراكلاو
.مهتمدخ.

ةح -جةيرصنع -جدم جمضف

106.رمع ةرايا 110ربوهلوكرام-جن ،و

رامتمج اليتلاةيويلخ وتمي

متيتلاخيعاري ،هيلاراشيوزت

- ةريدم،يوه-جيتنجرألا ةدم

-ج نأ،ةيلاع-ج-جوروألاو عومامامدقم

7 ةصيل-جرتموليك -خرو ..ميمتم

ةح ةيسكع

ج م ج / جم - وهو
ةمج زميج يكريمأم

rorامي

8102و يدجمسوملم يسيجهييفيلوا .سمشيسoكاج



-جامو ةيوه هدكاام.....ذو ..ةرارم

" .

-1، ضعبو

،مم،اعماميمح -جإل يواعرص ،ةروي

-ج ام ،ايم-غيزي مهلهجةرجالtrn-جي

ايبرم ،هبةدومو يكريمح جاجخومعزي

يتلاةريبكلاريياقم .ةروهدت ةغو

،ةعونتم عمجةجومعةيجولويبلاو جريه

تسيم 14مويةمرتحم غياصوحفمح

رويابتم -ةرمةروصلاوتارايتلاو ميل

ام هامس ارقمةدجاممهضرا ،يرمعو

.

رم-يك

خضوةايلهاجتم .مةمدقتم

-1، رمعةرومع-جيرخ

نم-خ.ههيوم-ج-جr-جوروبع روهزلا

-خمومرجريمرجم ومامتجعمؤمو

ريدماممةحجاج هعبتي-خرم ًالالهمرتم

دمح ع1،رلوم كرمع يحضيو ،هتموميمرآ

عا م-خيمراوم ،رصاخةيارت-26

-1 رمع-rgضع

-خ يهو،جاوي ..مهتراسخ

مدقوهجو رشعيدجم:مرجمو

-خرس يرويم ،اهخيتيرامةيميمعوم
يف تاينينامث ةينابايلا

ليم نمجرخيامدنع ةيوامو ةم-يرع

جم

- لاق ميج ،رميم ،ةيرؤتدصر

- :

دعس ءاعنماوعضري عومدو

امم،رايليم جريةرويلوي)عمجموعي

تءاج يفترججيلريمج in-ع-ح

مرمرمةعماج-اعمجةيعمجتمزمحج

-ةأ رصم،ةيمهو،هؤالمعو ،رامعإلحم)
امروبيملسم ِةَي

ةتودح

66 (ويلم -ع-7
،-جر 7ص رمم

نييكريما

امهم

ًارايت-يج

عم يتيسامم -خي امبوركم مرتب-جري

-ط-يواوهنيتجي ..ةيلسرلبودنموقرت

و رتمومرت ةصت-هلوم

هياةيم -ج،ارايت ميرم ،ةزيمملا ومرمبو

خ- ةمجاهم .مةيعمجييالواريا

رارمتوميمدخ)-

لويممهيم-خ-،ورضوحرم ،هدييمرمور

يف يح 2يمورتب ر-تايواميكورام

ةيمr-ي يلوتلةرمخو- ةعومجم ةيح،هميرج

دمحامهربك -حلاص 12رقمميمرتب مهمومهو)

.

اَي َوُهَعيَب ال بي

ةجيم زيمو،ومرماوصخ-امبر-2

هييمممجاهم
يتم الوم-خ-ةريا دحاو ،ًايموي

عمو،م1،-خروم مث،هوممةيبمزوم

.

" .

- مادrnxpؤتو

اوعرزرارجو جامج ،حجازم م9-جي

ميعزشومرتحيو زبيميعنوقمريج

وهام ةعأيراع 30وةيؤي -امرام لروا
متي اممييقتلا ةيزييمت

مامجتم عمةيمويلاو ةيومورك) ديموكحلا

صو

يفنيب يب
ميل

متي

-1 ةيدهيجيرخو ماما ةيوممرم

ويغنوي-ج يلعةيوق ةملك خ-اما

ةركولايدعم

.

رش-جويل ..أمهزجلا

ميرم،جمدم-جدم-جراخ مهيوم-ج-ج

تمج مهنم رومديريراميورتمومهمو

يمزع اممرلا
عورميمع. ميلعت مامتم

يف يميم ةعامج يضراعمجم

aة -حويعرمزييمهو مم.ريمض زلديمو
مويووجربيميخم ةيو،هعم-خ-يمم

1214ةيحرسخيليم يهتب -يب-،همم،سورو
،ماع

،هبضو ةصح ةميقمامجرتموي
هوم

210و) متخجماع -خ،هرمأبمكدالوأو وي)

ةج ،سماةيليعامججاجتمومهو

ةمقلامامح دوهرقم

ملو %70-غصخيامريهاري ،(60وعومقم

،ه رهازلا يجدم-جر -ج .مهمومه ءويةأ-ج-

اهوايبمازوم امهو ،ؤلو،هعومجم

100 موي اهيلع رايت ينمزلا

امم ع-جإل،متمتم -طخ ٍةحةموصع

10 11و -حتمامج عمكارro-غض ريزو

يلام ..رجإل،مجاعيومدعمزم

جرخي اومجرمحازجنم

ا 81023 جمدومحم هينيج هسمشبمامتجم



for

يك مم مومومهةركلاو نيبمدرةيمست لمعلانييبيللا يبلي

يف- ةوقدونجةيامح رم،ودجيتيدلمخاتم

تمج،يجارع-جملمتم امةءورلrariمجم

- يا نيبيمويلا نمتيبلا ةيوهَيْرَيكوهدت
يجةزيمم تج-يت

نم -ج ديرت هتوم ةn-جاوملارارمتجمو

واعال توم ،مؤم،ةيجاجزلا ؟متجم

مويلا،امهجتم خوماما مخةجؤيةدج

جح،ارجو يك-3-6 نوم رجاهم

.....

دعبديدج

- رجنيركرويوينروتومي

=rendr-ج-ج
نم-ج لاجر هياحالامويلا

يم -يا-azمور وأميرمتر-جيمتم

دمةجيريم-و ةرم-رمع جمد :-جألا

11
،مارح26-

يهومامحتم هلاةينبلا

يف ريرقتلا .يباقرلا

ةا رالعارمو يتلا رمتؤمرمrrnn:مال

ممرم هيايارسةيوو ماماو رمتؤمج

اي رعموةيلامةصرم-خrfaزمرجرت

.

-ج%31ومرييوي) عمتزجم ةيدج
ةعم- ومويجةيموجه

مكم اموي مزمر ليمزع خ-،«امومع

21موي ةخ-وجtهجورتب هومرييمرمو

يممةويلم اموريجفتتامج يباهرا

ةديا مؤمونييملاعلاو ،هؤمو .عارتقيكؤاويا رتي)

متيةيمول امةيؤرميدقت جزع-ج

نم-ج ةمس ةجر ،رجيتريم مخ
%م......

ةمج يفيحورلا يهواهرمتؤم يبةَيّينيرجراخالادام يب
مؤاوتلل

وي،ةيمألا يهة0وي)- ةّيو ةمم

يمم 4و،امةيخرمجرت-جرم ملم يرمو

خض مايامكازلا تامز ةيلام يكرحولومحتما

يه

يرضةصرو) ،«مويلا
مهدج ,ةعماج الو

.

-ةزكرم.. ةحاتمةيجاجتم

--------

دمم

- rجةيصخ- ،هيلوممو
ماماو) الويار ،،يتركالاب

..مه -ط رصم عمو 100رورم ر 1 مهنم م164

-ج -جوويم-ج داع-ج.تح،ةيعي ممممممرلا

)-يبرعلا تيب ةزكرملا -ج،اهدحو يلا"جوو

-طرس -.مهبجاواوميخفم .ةامغيصر

-ج

مهموم"نايب" -خ

َّنُهوُحَي

.

،«ةيامدورو

ةبجو ةصرفعجيمروليتهبيصخ9ومر
يأ ام ينعي ينيز

.

بابلايقتلي ركةيتيوكلا

.

وهو ىلعمهتم ،يلامدروم قاةيعمج

-جيدخ نمةحيحص يديا مهيرجهمج

يميعنلا متكرت-كومرميموياو

.

،ةوج ناةضورودامم 1-2ومامتهاوروزي

غمنم يزيشت0 قارواو ،ةصخرو

- هوممهو مميممتخيو

. . ،امومعو
عايض ججألاةرايفورعملاو يل-جام

لمعتةيمومtpرصموزأم ..ةيم-جيلخ

- ام مل

2ضripاو عفرومهيوم-ج ج-جروبتاور
ام ،يقيومهممهذيضمجم

- جةيرصم

نم-ج.سيمريه ديدجمومهمجعم
ةبع ةيمنتوخير-جي ..شتيردايم

.

– مهاعريرقتم
مرجعجو خ.هايم-جناروحجو

2-كارتأ عو)مونيج -جكرتتس .هلخ

اومدtpةعومجذو

يفنييلحم ملو،امور متي رقمبتارمتؤملا

-جرأهملست يلةيكيتكت مرمرام
ةرتف ةميمحلا يتوبيصخ-ال-جنويب

ةورمعحوارتيومريلوؤ02ؤيو

يوعتامهمو يتلاو ليومتني هوم-ليشت0

،،

ام ضرأهامدق وجرفلا هي

- رماهنارم دخم ةف رماعجي)

نم -يح،هرمع ميو) عارممهيوهوةوارمع

يزم 2ةمي-6 ةيوونةلواز) .مهمامأ

ايب" اهاورم-ج-بوم جورضو داومب

rrامب

810za ..جيهم نيح هجوتي هسمشبمكاحنسحم



- روامرج

رامع-جايكا ينورام يتيساساوملاو

7و،موصعمتجملا .ملم

.

يلا
ميت ةجو رستامج -جزع-جن ..سوام

-1، ةيادخ دم-جدم-ج جحةصرتو -ج هوم

مه دموةخجر ،-خةيريم دم-ج ..عوم

- جاريمج .دارأاذاوملسورمع

- جموهفمو

حجرمايبماج اليج zonorسريم

-جماتخ يج،ر-جرهم رتيب ،روم اومديو

جتح سيك) 19-21 جتحو يمويديدج 1-1. دم-ج

رامتمج ةمهمةيعرش يمرجعتمو

دجسم،مديصر ،يدايم "..عضومتم

- وي) ةيليجو لوممجمو

،يعرم ةايح -جيدع-جراخ رمع جر

-ج ةبهر وةيلام 2 عار نماذهو ،ءارآ

- هون جنيلور وه-جنوم

- يه جرلاحبصموي

مهيوه تمجةج-ختجمو روهالوم

ر

- ،مهمؤارق
نم ءاججماع نمامجؤم دومريب

- يلاربيل راو.مويلاةيالبجلا

ةض يقم المهو،راولزعلاو ريمازمرجي

ي جةزَيه ةنيدم جرج ةمروميم

يد يروي روويراميبومجم

يتلاكلتك يه تازكا .رصعلا

-جوزتتخاو ديؤيووشممعتو

وه رتمامرا متيايوم خرؤنم

ةجزوماج يتلا ،يحجوي

-1 غيصيرخ دr-rrtop.هيوم-جلبم

يتلا فرعي ماماامامت ،يزينيدوا

- ةرود ريغةميو جتم

4خيبم ارايلم الوقمايرامو درومو

،، يلع نمحجرألا ،2جيورت ..زيموع

ةعمج هموةريبكلا

ولعجمارجوليم ،ناخرجوزتم

مح مار يوهجتا

.

(rrncyو-ج اومام مضمديدهتب دورقمارهم

ِةَي يببتري ْوَي ُرَي

-1. -ج ةورم اومته ةارابمبمويدوص

مرجميعمجةصوصخ مجرتملامارجومار

-oezاهتويبو ةوعدلا اعامتهؤاج

2- هرما-جرم -حوو
مهج ملامهترمعو

- عم يموم-جو

ة6 الامم--------ةبتكمو امي رقم،ياوتت

ةرجمجام-ج ةكرامةيليئاذغي رمتم

..دمحم).....يملاةيرصم-يتيليجامدع-ج

-er Anر

يفةيلاتتم قح جمتيلةيمامالا

ويميقم ديز ام..رمع-جارلا يجمهب

.ةجتزياعردوربجم ،لخو

-1، ةدجةنيدمبةيوم-جيدخ

تجرخ ميحج جرمةصحالم ةيامحلا
ام-2

-ج –حز رم-يروم ..جييلود

-

- جاويةمجمجو

ةهجاومو رمتحعضومسوةيلايربمالا

وجخرؤمومهمج ،هغي واتو20در

ديمج
مرمرم .ميرهو

ماما ..رم
اذا يجزييلدارا ممو

نم و-ينرسيم -خرؤممتمرضايز
و دم

وهمويه دوواددوهيلا ..امجر

-1.raةم-خ.رمع-جيت ءاملع-ج

مامأيميمتمو هامرم يمومع

كلت 22ةمييتلا ريام .مويلا

- ج#ؤم

ةخذومهيوم جيمةيجنرمو ء-ج-رجور

ةيصخ يتلاةحلمع---------زعي ،هؤمةيمزتام

- امك همي

،،ةمورم ام-خ- وه ميتيوةيجاجتحا

يرهقح ،يواريتم الهم ةريميدح

مويب مامأو،يرجالوم رمعةجرجرم

خسن رارك ةجيتديسج .رمةمهؤاجيالا

- 50نم اماع

-خوةيوهعمجم-ج ومررورماوعجعج

210za نيحجوتم هيقتلي .سمشبمجامضمجم



يبنتم تام-خ- عمجهو ..ةعينميلا

ةنوخ :اعيبمزوممامته-جاجوعج

بجيةمواقملا ةعماجز يزمجمربموه

11ىلالالخوةرهزكارم .،هلةمجرت .

. خو ةمصارجو

-.رمعلاةضهامجو تلوأ ومامتها

ةقرح ipجةج- ةجسنومهكوم ،هعمج

- جيومامته-جن

يهةرملا ةباومومعلا ،عمج-جروبع

-كو (rrر

.تالاف
م م - ام جم ةعمجي

جمهمهي - يفال .بلح ،ضيةرخدم

ءامطبر رليمهيجو-ج

متهم جزاممل خمهيجو-جيجم

ؤلةجح-جرلاويوسوم-جزع-جنو يوهو

-مه ةدج ،10-طةيريصمو ..ءاك)دم-ج

- معزي ءوبوم-دوصرم

تالاجم .مامتها ،عاو)- 261-يلو ،هلك
وم

مهايإ مهنأب

جم ةيتام مض-جرت-يليريم يرينتمم

-جيم -رض،يمدهو---------يلا)اوجيهي يكزعتب ال نييلي نييبيللا

يذلايدمح يفمهيمعي يمريوجو

-ج ينبييحامج ،يكرتويومؤتجم

ةحيرم -ج.قحهجومرضتمم رماايوم

ميو كمججماربلا ومرييمرجة

يكمعدتومسج-ج- ر)

ام جزي متي امكتلماعم يه ةيلمعلا

عيمج .غاصيحجاجتموجيليتمالا

خألا هعملمؤي-فييالم وميو جديراغ

لامسو،ةريرمو وهوتميلم ،همبمتهي

- متهيومهتا رمدم،ةجردمةيصوصيمج

مام عيمج يذةجلاعم راق

ةجهيراح ةهجت ةرم

....

ايدجممهتم. ةوحةججدخور

ردصم برقم مونلاةعجاةيصألا امو)-دالو

،مت-جرهمتاجومجم ،امجوامتم نماي

يبيللاةيريهامج عجارت ةيجيتارتحا

ماع مثنمو،خجلا دوعي يتم،ةمركيل

40وويمور 50يماع ر ج - رك).لو,مهمومه

21يموجر)ريبمر) يف-ج ،ملاعلا

- ة0 نمةغيص متهإلا

وه جوجو ،ةيدايمو روفرعمو

2 وهواعمامهتم تقولا يلةررقم وميرأ

يه نممصخلا 16رورم ومم ،ةيليلم

- عم-reariمارهمجتمملا

an) روج"و

.. ةيج نابجيةيكريمالا ملعن ًاعيمج

امةداع(2م-ياو) جتحي -جماع جاهوحنم
يل تممةمدخ ،رورمةيسسؤم

ةأ-جوزو

هيجراخلاةراجحةحضايعم رماوالا

..ام.رشعرمتم،يرمو

- عجرت موم-يك رمتم-ةيموم

-ج.%0-يضاوم سيور-ج.مهيوهتجم

تمج وهدrn-يحرقميسوم يهيتلامهوتم يتلا مل متي مييقتلا

ع عومجو ،«ةذي.فحوم-ج ،«امومع-جي

ةشم يوت-يوارصم...ىلإمادرتسمرهب

مامزب ةميخ-رقموويجوربم ةجمرلا

يتح رارماوعجفليلضلاعمج-نيمويلا

يتم ممجماربميمومعم-مجم

-يريميتم

ال ِةَي
جي،هيتيتيميمح

مجم ةمهميتمومرتحي ر-ف-يلاتق

تعجاك) -ةلمعلا عراقيو يمايم-ج

يارةيجعججومامتهاو يجنيو ةدام

.وأ. هيج -ج،مرك اريم ةيمقر خضلمعت

ليي)جرح ملألا يكمتوةجيهو-ةيزكرملاو

-ط-ينمجمعامتجا ج ..يئام

-anغيص
ةيبمؤمج .يمهوجججrn-ومرم

-د -،ةرشا ديعص -جتيتساريراكم .يماه

.رب in-رش ارتخارتخرمج
..«هرتمتنس

- قيرط ،-جألا

متهم نم-جمب -جتحرفأ-جام ةحيحص

ةرمةيعمج روزي-دحاو امكتوريب

اهل امب

840%42 لك يحجماحوم



. . - م ةيمشك

ىنم ةيو) -ج وهك ءاو)....و نم ..رخ

دومود-

ارارم مت اهبجومب درجم ،رامسم

- ةعو دتيجام

يمدخ زكرملا ةيالوطمو ،-جيور)-ام-ج

عجشعوم مهدوهج ومامتهاو يلاع

-ج م ج - جزم دم زج ىلع .هاركلا 2نم.م... مم

معدم هباي مهمزلي نم رمتجا ةيعجرمو

-ج ةيمومع -جيم سميج هومتيدرايم

ةرربم عضولمم تايولوالا ةدع اوم

ماقت نم قمعتممضم يميج

عم ام .رخ ةيرق- ء-جرميسج عم ،امور زوم

1- رياب اوبرفيل ةخمريوعت -جد عا

.ةشهزم عوقم مهو م ج ومرمرم

موم ه م م – ةدجو نم هل كم er frر .

،مم يموي مدخيو -ينمتم ملةيمج ُه مْوَي َي

ع1ةا ةقومر 6-ءالميليت %، و زاتمم2

رمم ةمثتجيالم ةمراعت يموتيمد يمالا

ريصم ةام لج يف يمرم -ج-ورتمريج يف

جيزم ميمرم ةمهم تعرج يرجتب

امم تارجفجتم-ومي رتجرخزتو

مما نامرويروا -خويشتيم ،يريدؤي

ومامتهايمومع

و -جر) مل اومدقي ام رايت ،يبه1

- ،ةواج ًادارفأ s ةمزاللا جت

نم مامتهالا وه مرجم نم هجاوي

-ةمامج ير يم راوج زكرم دومرم

يجولويبوركي يجرتعا 19وكور يه

تام .ةيموي جج-جريو ةؤر .ةمرجت

ج تلمعوت وريجديمامرم هوم-جيم

ملو ،عمجا رلل جنيتوا عمج ..هايم

- رثكأ نم 11-5 او)

،ليمرجمو جي ميج لويم ةحأو خ

عايج -ةمرحو لممو ةبكرمجو ..يوج

- الولجو ممذ ةيأ ةهج ومرم

،مهرماوا خ -ص رصم رتيسجولويبلاوم (ماو)

ممص مومجوه موي ةيتجح ةصرورم

- -حل رم ةعومجمب ،مهنم .ةص-جرخو

نم ريدم ممألا

يم يلماه-جو فوتم ةصارتمج-جاهم

اوممص norألا -ةليم مض ..ةلمم

. و راي"

كرتي كلذ .مويلا متو يتلا ةقحي قيقر

..،وه،. نم وجلا جازمغ ةصاخ

. -1 عادخو غيص جروم

.ومامتها -ج مورمرم عم .جيو)

" . - يدامح ةيسجريع

.رمع -خ ةجوم تاعمجتلا رمتم نم داوم

ةعامج دض دوهيلا دتمو -رينم .يمو

- يوامير مسجده يوبتو موي ام

مامته-ج يريهامج يف ةايح ام زي

ةصروبلا يه ،ةعتم عمو ،اهفرع.

- مجرت رقمب

ميركت ،يمورلا ربع ةعجارم متو

5,وم ةميخ 5 ريرموعووارملاب ؤيل

ةجم- ومسلمتجمج يلو .ماعلا ،هرودب

.rnمهتج .عجيلوموسمحتم

-ج ييايلم يارب -حت ،مهمم ،م نم رسجرم

ةمجرت مدrn-Fم ةيصعمجي موي يلام...........

و ايو ىحم ام . ريل امم ،يه

-1. رجورمع-ج رومو

ةيخو ةنتاب ةكلممتهت يف عيراخ

ةيعونو ةعمجلا نم ،مهتمهم توريب مخؤم

-نامع خيئر وم-يع حايتساب -4 تيلوك)

،ةجعزجو ةمهم نم مهملا يف يمايم

ةيمرم ةمهم ميمع-ج هيلع- يشاوارهو

-ج راج رقم جم ... ةرخامومع ..

ةيركانك)- مل

مومعم ءزنم نم يجrtخ جحم و موز

امهتم ناريا امو ةمجني مارج هوم

هدارآ- 21 19و يهو نم تاملك رمع

ه-جonlعووكايهو جواهم -جم يرك

8102و نييالم هينج ميخمج سشب



هب سمياجنسحجم .سمشب

-امويومووديربو ةيوي) - جرب مجرلا

جدوهييوماص كيلوزخدم 12 الجر

مه تحت ةيار تامجهلا -جرألاو رهام

ميمتي يلا ةيبيللا ،ه جم

ًامتح ةخماوعمجت راع ،امامت ،اهموي

لاح ود يمياج ام وزوتاجاز

ام هل امو ةيشع ةحا ةيمدخ روي)

موسرغش ماقم جوز رامعا ام ترمد ةاتمم

ةرهؤاوجا جيور) 100 ة00و مو

ةيريرك هجرحيرملا مويلاو ةيصخت

درج ءاوتت عمشم اليو ،همدهورمعو -ج يف مسح .

ةيعامج يمرخوميج :ts anموحرم

يميلعتلا تحتريبك ةرادا جرتكوجورم

تارم ةيتوص يمهوتم يارب جرتيو

ةرورامرارض جيم ،ةميكورمج

. ةمزاح هاجت ،ايكرت ضriم 22)

اَي َمَيْرَم يمس.دِةَي ردقي

ةوعد ّرجو

خيعامتجي ةيبيردورو ةيلود

)ny rتاحلا ةيمومعلا ةميدق يتمو

يريم جاوفو يبيرض مسجمو يمي

-يريم-جيمدع-جin-ةمي يرويمورحم

دمحم يلوتم دمحمو .يمسرطم

-ج- ماودجوف

يرصم يرصمو روضحب ميمصتلاو

اهعرج يرويمو -جرألا تاجومع نم ريمضلا

يج يجرج مودوروم مربوسو ةريدم ةماع

rs orsرك ةمص ( كو امم جرخي -خر 9 هيلوي

ىلا رقم هنم عو) لا دوهيلا ..ةيودمم

لافويوايديموكلاو

خ ةرمكرامج رخاوارماوا ةموميت

،ةأ -طي نم موي -موحرمي ةجوم ييدنج

وا يف هذيفنت ،ةجوم تخؤ-جin-اريبنتممو

َياَي َي يتأي يلإ نم ةبيه

،يج يلام ةئم تارارق... بجي ،امهيلع

.-2، تناك يطيرخ وهو-

يزاوي مجح عجارتلا كلت يتلا دلوي

رتيب يمارك ةيلحملاو هامرم نم به دو

هل امب

" - ةجا ريدم دراوملا ارثلاو

-inتحدم-ج دمحم ةمجمج شيج

،ميم مارح مأ -ج 10 جروي)ريارج - راكاي)

،رجم هج تي يب" وه ام -ج رمتؤمهتت يف

مت رمتؤم ال -ج دق عاض ،ميمح وج مث ةباج

ةيج ماما يتلا روصت ماعلا na-10كرشو 2-رفم

نم -جو امب يتي لخديو ".هيلا

. -ag .مهيوه-يت) يو نييرآ يف

ام عجشي -ةحامو -تو ةمجرتم تعم

،ةيرع دمجتمي -خر ةيمومع يه .يحضلا

ةكلمملا خخن دمح ردب هوج عم جذوم

زع -6و غّيبو يومح لار يدؤيو امعا

معويم يبرغم هميقتم arعمجعمج

اماو رارقلا وه رارق حيرص رهام

مت مدخؤم مامتها دجو عمجتجالم يف

ةيامح ةعامج اهتمرحو عم ام .متمدق

ىلا 4 6و -fهميمو، امو رو عا دمتهمره ةيص ةلمج

يه عومجم -جاجح مهتمومريلا .

ميخجأم تاراهمو ،سوتم

. ."ذو دقو ،هرم

راوح جوريو يومآ ىضم

- يميريجو تارمج ميقم وديمجتمي

،ه - يب مإ وهو -ج يا هرم ةمومرم دم ام

ةياعرو ،ورمع نمؤتو عنمل وجو يجريج اريم

ةيؤرب هيرصم جواهم مم ةجرجرجوو

يرومامتم ةدج مويو -رالا ةدحاو امم

ءايمع عجعجزتجم - بجيو يrدج

ةرم -حرمو ،ةزيمرتمرح يارب ةيم-جرم

كيا-وهامتهاو تاوصو مهتميرغتو

-ةenforrدوه نكي اومجاه يرود روم

ةدجةراجتلاواكيبيك) مويلا مويو

ةمزح تاليومت نم ةخماهمج

ةرمرج عم ةعومجم -ج -رم و جرم

مهو ،هروحم عضcoور ديبار ة09راجيف

،هيرواجتم مجوه يأل - دهشي ،اوم

ةجحمو وهو ام هاري نم مهبراجت

rpد ركفي ةيلقعب يقارعلا يل ًاريخ
جؤتجم خ مو-ج ةرم ربع ،مامدخ ةدج

1-ج جيور، مامإلا -ج يرام-جروتام

80%و لك يمسوم يح .موقتو



ج ك ك .
يح ةياقولاو ماهوريخ هaiج

نع -جت الةيمهو جي دوماييم

.

مخيمزعةجوم

مع-جاميتجاجتي،ةمجرr-جو جتوتاعامج

-نيبغارلا امك 1،10-10-0جوري رتم

-ججيتيمويج .عا رآيدوم-جنو وروي

تمم ءاجامنيبةيالولاب ةضرمميضاملا

.

-1 .يلارما

مرح ةحجوةمرجرج مهيلعةقلعم ،مرحو

يلعةرمعوجرلا نمةعبارلا 2روص مجنم

ةيمويلاماقم igaمجraمايالخ

-ج ةزجوم ءاوتيو -جامو هميدحوم

يكريمج ايلاح يهاهبايكرت

.

جيزمو -ةيري،ةيوارحص ةaiعي

تربع ومدرم يمهمه ،،،- ةيوي) كومتعداوع

ياه ،رمه

نم ةيمةمهم هتبهوم

وه

- 105.رامعجيلخ

اهيفامو ةدراو يرخ-ج يتيجولدمفو-خي

ججر مي يتيج-جرومتم ..هيل

يك - a-جرو

يف حيدم
-ج توم-جيهلا مدعوم iععضنيمر ، ،،راهأ

ياَي يأََي وهزييمت

نمخسرنومع مدع ..عارممهيوذو

يديمح عومجم

وهو مدعم نيمجاهم ..ةقميمتني

- مومهو

ماهتاوهو) -جناي جرم -جمايهو- خ..ووو

ام -ج يممض وهام دتم ،كامهم ام،يبم

- ةديجرrnزو جروج 2.4هعمو اوجرعتيج
نم دمحم ،ةزجوملا بي-جسمخو

لصوم -خمامتهاو اعم -خ- ةزعوارم

ام جي ،اهيلإةمدخ- جي،عجتو

2-6سو ...

ذنمةمدخلا خ-،ةيخيموي

هؤمميم ،مجرتمو ج ، ج جراخ

،ّيحو -يط-رمريدميريم .مونلاءالكو

%،يتمعة2-ج،هونيعي يدع،ةرم .يبمضتم

ةحرشم -جيلريميربمجوز
نم rدج ر2

-جوم ةحزلاةواليعامتجا جرخايلبميرم

ميرم دورابلا ةيضرمم ًءمامتها

،امورةجوم جمدلةمهمو عارمتجملا

امملع مجرت يتلاتازيمم تمع يتحرف

ام جي رمامومع جاج-2 هجاوي

جم rarir n=10 7-ج-ةيمادم - 21 ءاول"ةصوب

متام جرهملا نمةعومج-جرمو يه اص

امبمويلايليم مامتي

ةراجتةعومج املتمعألا جم،ةيتآ

.-جج-ولويج 2-جنيتمهماه-ج اوعمجاو

-توه درجاهلكو ،ورخ
صنيو

دعو

وحميم

جمةمهم
نعيدرجوميهمصم .يمرمرميت

اي ةكرآ

تعمجييدرايلم هوعجرابيصاعامتهايم
تيمم -جضييكيبمور صيميرم مهل

يفةدحتمج ةيامح دوماييمجنم

ج- امةو-جر)ريب)رم-ج اممجم وه دتم

Intn،و لججيروه ،امامتها
2عستم ةعاقب

2كايرل %مهموروي

ب ي يت ِةاَي

ةمد رحمجرتيور و،عامعتمو ي)-19

تيمرفم اممةيبونج جي ةرم،وج

بيصرميياح rpجحةعتمم رواو،وراج
وهةمواقمو ةجيتن -بتم يميجدووموروي

ةيبرتةياور ةزيممةيتاومةيداعم الاومو

اذهيتمهتم،مجرتم ولاميف ءاجرا

مراصجعجةجاجحةمءالمنورل عم

نم ءارج عملماعم 11م-تيعو-ج ويام

- جج 6و،1-رم رج هعم amملةميق ةيمل

-

ججاو .وغلمح

بجيفمدخدرجمضzznorساردجو ةعجارم

جرcoعةيموي ،جيهامجمجسؤمو-ج

ج ليج يتوص خورقم،ساجورويج جام

بي نمالو يجتنم ةعمجةممرقمو

رقمودرو=ram.لاجرهم ،نيوةيمهو

دح سيلو

ةصرمتاعمجتلا هتبيهو) ر-جج-44

ةيموج ،ةيبرع رقمهاجتم ج،وهاممو

11موي-جر-ج،ةعمجتم اعونصموي

81022 يحيمسوملم هيلوي امنيسحج .سمشبسم



يولم عيمج(افو)و ةاتفيريجلا ةقهارم

تجويج -ججمم،ةمألا وةكموم 7 r، امو

ايلام روميتو ةمر)ةرتاوتم جماع

غي حاهتماخض 8ج ،م عمجو مهروهمج

ميه-جناروج ومامتمعternar-جرج
الحماي درومياهرإلليواسامورلل

تو دجامةعونتم

جمدعومجم ،موصعمج ةمجريو

ام جور جزمحأهليمز وي-عومج

لومءn3ديص نامهجاجت 16مهجوزي

111 ويكوي)ةممصم ،يعامججيور)

عمجيخينويم-ج-

رذحو.اورم-جورت.يمدخو

ارورم 20-ريهامجةبهومجيزمب ام

نميأبةميرج رممعيمج ..ميمع

.

-1 ورخا يغيوعم-جمو

ةوم،«ةديرأ حرج،مويلا،1-غضعب

دتيانع يفاركلاةعجارمو ،رويويمو

-ج ةونعةمجرؤي رجهمةليمجو

،يج %raryr-ج ةمأ،ةالصهرماواانل م12

اميللاو)ر)اتيوكوك) عمش عو-
ديفيدو

ججا مهمامحمجاهمض م-توميسو

- 2,روميتعمجيل .أ،موي اورم مهبجاوب

1-ةيمويايبماج زايتماوايريجينو

امم رهامس -جميمرةتيمتم رمع

يفو،ةميرج ريدمهمدقم ةعومجم

حا"نكمتتل يكريصم 7- 3،7 - يك)-يب"

2ويلوي) رساجراو يتلامجاهيوامrtrحم ةرجه

مدعو 8اهومالالد 4و تارم عاةيؤيةيوون

ويتيملاع ةخ-ريمونيتاب ةرمةرخاف

ةيج-ج

ا َي يياي
عم نكيهرقم

رورمي،وجوجارمو تجوجمج-جروم

يفيلجنوت يحتكوكرك

arirsةمهبموم 1 ؤ-
ام-2

عي
- جحل .ةمج

اوجةميراهومس .تيو دومحم يوادرمتم-ورامم

9وتامهافتو ،يتموةوطهر ومسمرعرعو

نم ،رومويلدكؤمةصروموصي .لومام

هب نم -ج ربعو صوول-دوهيلا ديمم

- مومشنمو)-

يلام يمرم يلامجالا مهيوم-جرّوصملاو

- لاقامك-جرمهدوهجتيجمهيرك رمع

ممتزع تاب،«رقم ملامةورمعةيلحرم

.مهيوه-ج وي) ةجوريوجوريب

-ج ورمع -جمو هوتلجذو،(مم-تيم رارم

ماجوةيرحبمهمض رمم-جةجيتو

-ج رعاشم مجاهي«ةيودمم ةnرضيةيح،6-وووم
و جيورتيم»

ًاْيَي
ةمو)

َي

يتلامهمهومورحمm-ةقراخ يورت ةصق

50-تويبوةيواميكورك مهرد ةعولومتو

عميريميا-يل-جي ءيجم .رمتجم

" - ةنرمهممصوي بيصنو

100 رتم نم ياتيبولتويك

يورموم -،«روريم 55ص تاجيم ةيتحو

يوردوك موتمجنممهيدص ةيمتمرك

يرتميوؤي تينم ةميزهب

امورةنيدم -كتمةموزهي ريجريميام

تمرغتوم ةمكحم ردخممرجمتيجاليب

ميحج وامزالممتايعجرملاو ،يموي

- سجر .يمهعجرم

ديعمعمجييحرقمةيام-جاهيوملم

يه-ميمميعامج يبومةعومجم

فيراعم يهاموةيجيمرجعلا هوج

ام يبيبديري هوميتومرمةممعم

ياه ،مه
وهوهومدوةحامم كلذدكؤي ومriهلك

اهلجةجمدو تمد م-جرامةعومجم

يف خخاموموي 2ر1- يف ايناملا

ضإ -ج
هلاقم

161يماع

-ج،tiمو،ورمع يهو
جينويو -يداه ةيليعامع

يهامو عجرملا ام،يوهرلا جي ريجال

يا ةدج ةماياروصةعوزياوريابوم

امع -ضرجي موي)-ةهجوي امتاداعو

2ةيتيؤي ال لازي رتوتلا

رتم امم يهو،يوه-ج%وي يبجعمةيرق

اوعجروج ييور)وججزماوعش دروم

ةيع -جةايح ةصا،كامض تاذعيرم ،ودج

–جرملاةزعويكريماو) ،م وه متومرجم

.

اهتيمها

81023 نيحيمسوملم هيقي .سمشبمكاحنسحج



،م يفلوصوب 16=تجا يف ةيالو هيتكاب

رخ يمهوم وهو) رمي ةيمهت
،-عض

عادخ ججدم-ج - ياههوم ...... ..دمم

105 ر-ج

قوفي ةيامرلا وهمامتهاو يرتخيد

-10 مصاوموبقو رقمتمجاهتو رمتجم

نمةص تلومةممتم ورتميمدخ ،يسوم ةيلرام

اموهو موي يبرعمصمةمجرت جردج

7يجمار ةياوهو)-.ةماميمرت ؤم،ءامم

رام الةرمنم،(مهرجام وع-جوتم

ةلاكوتدافاو .(ييلؤم

مهمامح .يملاعيدقريبليو

ar-ج
10و ةكارم

يميمتسيج

-يشو

.

يتلا

يِّتَيَياَيوُم َيِه ةَي

. , 1626 جيللم
-ةيرو يلووزييمامالا معدي عاةطخ

رتمنويلم رورم،،،مم--جزتم رارممهتمرع

ِةَياَيْحَي

......

ةيئيب

- عمفجرام-ج%%-جدم-جن ..وي)

-خ- جيرامتاموقم

يفةيمومع عرصم مهيوم يبوروصتي

ضعةزمرمم ع...ةمذتمخ-مامز

،ي وروينوم-جسم .يتوم-جري

.

امك،ةح قيمجت

-جس رمع ةيلامج رامولويم-يلاعلا

ةيمجرو ليميو،ةميرجلا .يمويلا

- يأ يدم ينتمي يليا جرمذب

ام نوكي 21مويةمودعم انيمرام

-خي -جسركيوارصم ..بع-جومعزي

ةيويح .نيمجرتملاخيم-ججزمو

يف رزج لامرلاياروم رخاجمارب

نمضيبرعلالماوع هعومجم

وك)- 29موي ،«مم مجرماركؤم دم-ج

.والةرمج يمجو ام-جالا لازي رم-ج،ايح

يتحو،هيلعو ،1جمةردخموي مهميرغتوص

جح ياقمروة–ةرهبم الولماوعد

الجر -ايرصم ةقمةيجوزكري هومو

م –ج دمحم تمزلاو رمعتاعومجم

%

ماع -ج،1-خ-ماو) جمضجغلموروالع

ةريم ةيوون ةخرتحزريةيريجيرجي

- ةرازووماج -الوم-جارملا ةيوي)

-ج ميرم،يجرهم،مجرلا اباياورو

ةص وي)ةيضام يم،م يمةجت ام

-.

واةدرمتم ارهقو ردخمةيوهو

-ةيليا ةراجتوجالوكلا يتيؤيوار

ا ف ب - يمةحنامع ةيوم-ججحريوخ

وهو يلحمميكورما ةلص-جراخلاو

مارب فتا .ةعجراوب -ج -جةعر -جح ختم

ودرط-ةدودحم .يلألجيور-جوريب

-جالا هتبميقم يمرم يمايم

نمةخ ويلوي

اومو،ويام ىلع .ةيمارجالا

قيمع .نيتيومسيوموتيمتسي

و ول ،ةيلبق رو

يمر-الوم ...عميمهعضوومومزم

- يف موي لهو

-ج مثمهلكو ةالحد ةهبيوهرم رومن

- ةال-جرت

يموبلجمرجهمجهتجيدم-ج -يرتميد
ةأ

.،،،،مم

---------

هل يل.وروي ورتدمع. .يل

-ج امف نيبيرام-جرهم ،هبر ملاع

-ةمذءايمعحجروجيكرمج ريريديف

عيمج تبعجعيمج ةبرعم،«سرامم

موي عمجلاعيةan-يم مرخزيج
لماك)

،،اعمعضوو،ةميمرميلوبو)ر9 رمتم-

ة عيوةيوق ةجpنيتمةيخيراتلمجم

ةام ممري) ضي-خيمهتمجمجتو ..ةضايكلا

-جيرح ،%0ؤموجف

ةمصو يمومع يفلامجمجي ري)-ضاوو

رمعةمودخاي) ةمجرتيدجؤيو

ةرم يتلاو اماهتعر ،وري ،راممجاهم

يعجوت-وريجولوي- رr-حوو

يهتم ةيرق ةيريم ةماع جمهجومو

ةقيلةخذومtخم واةعامج ..يمور

- يفومنلا ال،رخآ بجي يرخالامارتحا

امو يتلاةيماد يونت ر)ةيوام-جارفإلا

81073 جمسوملم يهوةينيد سمشبمكامضمجم



ليدوم -يح،يبهوفهجيج ةصرملا

،كج ميقهرم،يجيارت-يم-ةيجض

- يفدجاوت ريمج

عماهومرداعيمج جماعم ،هوممتم

رارج دجسممامج-خرو جارمحالا
لحك ميمحو راوججحم-جخمو

نم -خ جرب -ج مامتها معدو امميلام

ام ةسمعضيور-ةيرمو -اعم-جرلاو وةررق

ةج ةرمجوزتياهتخموج-جةردجول خو

ةعأيحيضومج جري)اموروكوميتور
ةيخ تمم ج-ومرم جةمدخ ج ج ،يج

ميحج هيماحمو يعجرمياههيجيم

،ةمخضجاوم تيوجنيتهج-امجو

عم نمامهويازتومهدوهجم رمعلا

،وروي) ةيتاوم يواهعماوجلاو روآداي

امةيرامعم لازي مل،ميحرخيرحrدج

Arnملو يم ةيتام ةمرام .سوملم

- ام وه -نينبواهاصقارلا الجاوع جيو

موروي)ةيبوم ،1ةخ-rدخيو ةيمو)جيجض

ةورم-جرم ةيخرموةيعمجلامعدبم

ام ةكمي نمةيرورم ديمحو

ةرادإ يفمجرتميديعجرم ةارابم

نم -جمو -جمارتحشوم ةجت زركم

ةفصو- يرويموي هاواهتعضورييبماج

ةيبرع مالع-جم يم-جنويروس ،وروتو

يذلايوووومجمو ةخي يربو

وذاممامو يبميق orin anخرؤمو-ج

وضعةرقرب مآخروماك -جاجز ،رص

-

-r-raرم

جرم،ةراجحلاو ،رمتم-ةيدودحلا
يتلاتايلكرمحألا يفيتأت

وأ،ةزجتيمويلاو يلع-اعم ةص-

يا ةيمت يمعاعد-طرعولا ،رتيوت

هومك#ؤ-

يبهذملاوةيهيوي)-

ال زكارممهيوه

.يرتايرو

ةرا ةراملاونيومتلا ةدوملاو

-P-ءزمةص-جرخيل ..ةص-جريل

ةيخويويح مويلايرصملاو

ةيوه -.مسوملا ميرم تايلامج مايقم

ريزو يتمةميرجمجحكوجيرخ

تارماؤم يلاملاو ارارمةمجاهم-جوم ةيجر،

يه ن(ةياةهجاوملايواز)موي)-يا -خ عا

امامتمةجيتمهم ةمخؤ-جايكامو

الك الك الك

ج-

ةمدع وعمجأل

ام يفيبمتعمتخو الاةرمقارعلا هوو

جيو،ةعامجلاويريهامجلا ةهّجوم

-anص annحومامتهاهجويوم

- ةيالو ريشماهوين

نأ مرجت ،ةيرصمتالواحم ،ة=ةيعمج-جأل

،-ج مخر ةرم .بيصخدي ،عمجمو هجتتموج-ج

-جي درممومه،همدع -عضمهعماوج ديلو

نمتوريبةمدقتمجاهم ةمهميسارم

يه ام هنوري حيتي 21-جنوتايلمع ويام

تمجةيججةيتايحال ةمجاهم
-ج ةرمعجارت جو-جوخنيشيعأ

.

ايدبم.
ةايرجيوتحيو -ج ديج ي-ج

تاريهيمايعامج ةمخضام-يرورم

رمم-مرجم -جماع
ورمصصخو

ةبحموجم
يلحملا تي-رالوصووةيروهمجو

ا-ج م م ،م تجرعامم هامرم جماع

ةهج مهورماو ةمومألاوةرتومورحم

عضوم جر-ولوعيعجعومجرهزجتي

ايلعلا ماكح ناةلاكولا ةقها يجيتوم

رمت -جاهعمو 11هسرامي يهم16ر67و

يوادج ومولممتمجمجحورج

.

و ةقالا
1-خرمجمضجؤمضرمج ةمالع

نم-جعلا ةورمعةرق-ردخملا مع-يم-ج

لاقو.ريهامجعج ،ويكووريه

يكمكرمتم-جtmؤم متكي .لمكنأ

- 2ويأو رمع-جr-حو

امةيفلخ امويرجي ديجت

فاده 110-حتالا 21-جيم متهييتيناز

اهب امب

نيحيميمتمجروجو هيوقي ينسحج .سشبم



امم،ةمججرجراخ موجنجضرممي

،ةرممايألاروهمجح عم =تحعمجممامتها

،1-ج مويلا ماما يمم تمور يهصخرم
- ورحم،يوامجيلخيرجوجممأي

مهتم نملوالا جممرجينوي .جيور)

ةرم،ةرجهلاءارج امعم بتك ؟ابيتلا
دعاقتلا تاضيوعتلا ،ةريبكلا

ةماعةيبوروا %حضواو 3ة0 رايا جريب

مويلاتقحالم ةلو" ةيوهلا ،ةساردلاو

.

- ام رقماومجامجم

امو) ،هس-جس،اهمركو .وي) ----- gnلامعتم

مرحو محلم رتمايلودورول ةفو،اموم اpr-يمهو

و امةصو متي جمجارطم-جيمرابم

ةمج -جةيموجه مهامم رآ-مجم

ةأ نم لمجم رماو)-موهوممتهيو-جنمرألا

ةيعمج –جيعدارم مايممجاهملافرتعاوم

امم،مهمموص ةمورلادمحاوضرع هعامتم

-ول- 1165)ةرت،ةمكاياور .م76و

رصم وهوجاومالاو ةصمصم تحو،وريينم

-ام مامأامهينير مدخعيمج
16موي

ةيراجت جهنملاو ةيوقةدمتعملا

حيرتسروم

نيب ًايلكلا
مجح ولويم orر

يمججسنيغضمجيرهمهم

ججججج .ةيمومهميدخمجت

ام تداز كعم تددمارمع ايبيل رايلمع

ريدم-خ- ةرئاد يبيردت وملامهولذخ

ام،ةعمج دروميموياةينمالاو

12 oةكورتم 11 الةروووك) 1.

يتح ملومهبويج

تاليدوم جاللةيعامج معدكعضايرل

ةينماةيريصم ربعع171وامارت)-ما رتاه

ةيو -ةيكرتلا ،قمةيلامش ة-خو ةعدبم

ةموايم عورأاري 1هياوسواميكيرمألا

%-20 ةمهمةمولعم ارمم يهصخمحتم

يهةيسجريف نجتيمض -يرسج يل-روتم

،ه 2هييتنمو محر مهريصم
ةيمدمحمري

.....ةيأ
امتامولع يه يفةدوجوم عرعةميسج

ةماه
oraةحل رعاةعجوم واةرهاقيم

،يكيبم -خيمجام-جي .ةصرمةيمدعم

ربع نميديم -خ دمحم ريهز امجارج

عمايبصميرم،ةمودعملا لو-خي،هامرم

الضيبلا ،ةدrp-خي رمتrf-خ-تاضيوع

نم ءالمع يونتمةلدعمةخرتدصرتجزتي

.....

موج رقمريمدج-خمجتس ""زنك" ،هرك
ثؤ- ةمرورم هبحموج-ج

-يطيو
جمانتم اممخ-امورقأ وهمهي

ةحجرم ،هلةيملاعةمهومت1-1

" - جم-جن ةهجوملا

خريليايماحمعورأتعجيو,مهيوه-ج

ةيو قوقحقحتم يفيلام وديمةمهم

6ته -جد12)يرايلم ةصا ،مكتت

- وي) ام-جياو

لجؤيصم رضي،مهغنوج-جرجرومو

وهامو مهم ريم ةيرمخ ،ةعك-حمالمو

" - يمشاه ياهروم-ج

15و تمةسيب 6%ةبيرملا مك ةصاخوتاهجوتو

ةمرتحمةيملاع يبدةايحةمينيمي

نمموي -ةيممأ ،يوهدعص ةيواعم

(erنمةموميمد erير- بجيوض ةيم-يرم

-خ- موينيم ةعمجميحر-جي ..يبيصمك

- يمدجُم رجيكالمالاويميدع

عمج ةمزالاوتانييعتلا رييمرمملا

امةءاميمرم يف روميليمارتحا

رتم ..ةمرجمةيزمريبخرم

يح مجمو

2يلاهدوهج يف غضملا .اهتلومح

،ةيروهمج متوةيضامويك

ةيحورم يجام-جيتخاورورملاو

جم قمدلا ميكيهويقارعو دوحج

،مامجتس ضمهمومه دغيتح ؤوأ يبم،الام

وع

=تحةلءoع درواو مويلا دحالا
جرعشمجعم)

نيمارةراجحامهم اممموصخم

الهي يمتيل :حضوي هومجرحي»

ماه نم-ج امزاتج يف -ةصا 0ةجأ ةديور)-

مويب جممهتيوهو -،هالوم يا عالا مهتمو

وع

16ووي)-1516 عم امو زواري
روم ةص)جمك)

aloza يمومع اميسجهيتيج سشبنم



ماقتنا

مهبتاوسوةبدضوترآيروآلكنوورتك

لئاورمات1ووـيلالياتكوووتلاؤؤيوامك

لثلوراكايكرتةيسامتامكيكزتىؤيتاردقو

بويا-اكيملولوولفكرملا-ىبىارولاو

ناطلسبلكلاماظنىلاريرسلارهاظمكانهناىراورنو

لكلاماظوواقلعمهمايألالخنيدلايلار

اتارروتكدلاريزوىلوت

ككناطلسملاعراملانيةبكاىناغيووتاب

سلجلةصيىمالغيعاهارنلرظتام

ليوحتلوصألانأىرتاهنأل،تانجنلعا

لكلماتلاباوجتموكىيبآفرصي-ب

لك-الولجيبشاماغوغ

تحلوقنلالنابجايووجبيباماقاهؤوب"

ةيلاعتاداقتنارمتكللكلرثراك

اقتبكاوماجايكرمجنومايللالجوهاجىواعولك

يكوهيتنسلالبيهلب،نيملانملك

ىرلقاسوجايلدراغاييبرطمناكوزنولابياريروا

رواىألكآهوـىركبوعايارملارثك

ّيبواةـلار4.امارؤرلقوريوركناطلس

ضبةرمبارشوزامبيروكشلثمتيك

لكنايرلانآرمتاملكاواوزtرواايورمبلال

. تالاحتسوكلاةنسلاةليللاغلكتمض

لوالاعمجيواعزبفرطلكلكلاماظنرللماه

ةيرقيفنييناريارارق
لكلاماظنلاشيجلا-يكاركراتتويزلكشت

نايرلايقبوووتاجوتاراهمتتا

تيناليمشغينمكيكآ"

يلإةسومةروراغنورانكرزولوب

ايلوافاضااكيرلويروايلإلكلاماظنول"

ةـبرثرواجتلتوشاكنيحرتبهللمطخجاهويسبح

ماظنواتيكركباراييريبيلاعهللمشييتلا

Aوتلالكهلىنغالوبذكيوباونلالكل

"الاوناكيكسنيإهلواوناكلالوميونوللث

ماروااباكلبقتربريكفياةحناملانارركيبكير

كلمؤ1ليبراتاقييضتلاةسوميبيكلكل

روقايلتابيترتلكرنكوربروتزوويلاع

اقايورللاملثمكرامنادينيذلا

هتاقيلعترشنةككنآواهوفيرشواي"

شيكةرورضعمةيلاعككهرمعيريهامجو

ىلاترملواىرتيبكيتماهرواتبيكرمنإ

ةسلجلوبلاقىكلوطيتلاةريبك

تولاىرجيىولكتيىنازخراوجب

كيلعنكرلاقيوىكووعرو-ىتزكرمجلاهتكرح

وجاتايكلابىلايدجلاوهامكبضغوليغرواماقت

نتننزتعطمتايثيحىركروانامناخهبردممشي

اراتاهترونتسيارشيميكحتوجباريرواىك

هورلاراجوتيليبلالكنيبهتلكرمنياروا

لكرثروالعراثيكالوباشواروالويناخكا

ايرهترارإلكلوميلغنبلامعىريتيأ

ككلوماغرإلومالقابكشاطلسيناتكلاق

"؟هياتولشلةيساك.ةوايهلشلوراك

. اغ- نالومىركسعىيراكرزلثكغناكرتو

الوموموروالوغيغشيمةحبإكيرتك"

تيبسرA-ىشوتوشيفريسلاثومياليشايروكا

ىكتكخيبهبردييكيوتامكبربيلرايزكال

زاوًازيومتلارادىلاةيفيكلوكبورياني

-لآلكالمزناكنا

نوكجرضاحولوملكبىرنإمتيملام"

داجيزيرنو؟؟...ليبارجيليبملعم

عازرالاعمنونوكيلكشلا.لاب"

لاةسلجلواتتا؟هلابليلنيدلافيس

"كتوبلاورشلاعزنووليكوانناطلس

مالفكلوشياونلاترورضكنبيولاو"

بيكيلكتواشتولاوججحلاوماياىكاكلوول

دانلككبرتتاقالعيفنلابيأنلومىراجش

ووماغياريبولنايرلانرتولكزانكمت"

لكأ-جىرصملكوسوريافلانوك

-يلولشيجلاىلاناكةياغلاتاذلئالوبمكل

ءاغلاىلاتامهو-الواناجىكا:مناغق"

طفصيايبلايجلثضغتيابتوالانكت

. لماوتامكشمافىودجىرنسومعاطملع

رورثإنافليناراوتوركاتياجاريممإ-نك

لثنأتوزيمتلكنايبلابلطتكبوارتششاطلسيضر

زيزتتمتكوهنملكةداهشوو-ضعفورعم

ككنيدلاناناطلسةسوبةلياملكلوانت

رواقثومترشنرواقمنيوزاوروـىمتكاجفلكتبرك

ء2018ربمسيد35يدثسجئاثسنبس



و.

ةري""..ويبةي:.".

....ملعو.tه..

ولبةيحاىلافلكلاماظنتالوملاوجاركاللشت

-ديُريثينمانوويللاقشيلاوح

اوباتيركامتيال

هوزميكزانمونينجلفكلابلثمتتتايرك

هبرلةبساىلواقافامتيسويأبوجولثزاربا

وتيللاؤسلانارتربجوناكةياغيفتناك

"قزانيلهوتتكسسميفتاهوميرحتلاتتا

ةبارقمتسورايوقاكنارهزرفأىتمنزاوت

نيرتيكنسلاوتلوبرفيلبراولاتاطلسيفرحلا

عمسورايونييواغمتشربللاولويبلا

ىوبنوفسرالغراولكلاوتياركرمتلروررور

هتروانمشماهبوربيكاليلميمشرايعم

يقتوصيصتامبرناككانه

ايلاقرشىروكوناوياتاهنايرلانبناطلس

اللوتاروايليللرقلابمتيةكرشطلسيفصغانت

هورشىتركاهتسايلاثبشنامزةمئاقلايبيللا

وكماكلاةقثلابريبكاهلةبسانملا

ةرساقتهلذكوةنولأويبارولاقادوكرلؤه

ورمنمازترتميتماتلكنالعتسانمتاطلس

وهوإكلاشاطلسيضراعملاعرتبكترابيطىك

لاهوباجزوربوًاقريقورعلشىراوراتكالا

زاواورزآىرينيدلانارويلالباكىراوراتلك

جرليضاملاسرامةتيكمتمةعمش"الول

...
لوب

س هلتيركةراجتليومتىنمتتام

رورمىالةيولىريهلكلاجمبيهيةيسا

".لوأتيلب

اوبيبجيليامحتالاجمعيمجناالا"

هيبرعلالكسورلاىرببلوخمىرتلج-اتاتوس

راممبكسمتمكلانمتاطلسيفراوتلاوشلا

كبريونيدلاناروتيوباوجةوبةريماك

- - الوكس

بارشيلعكبري،يلوااماعتلوألتبه"-

،لتحملالكسورتشسورلاتابورتياكرنروا.

"لوماتاهرمتوماكسوماشاش

ةارابملاةيقبونينجتارايانمرشاشنلانيب

"يوازيانلكيزيأللناكتباغوملاوىموت

قوبلماعزنالاب"!...هرلاوىرابتو"

فاركبرمةيقبىكهو؟ىارلريإاوfايك"

"؟اكربىرانمريشيكلذكنايبلابلت

"هتقولاووسىرانملشنشووولك..

تبرشنكرلانروبريكوبىرنلراوكيك"

"ةمياعرلقنىلايقتري"ايجحتتازه

اقيالهنزحنعاولزانتنيظفليآلا

ىرىرييريوريبكةرإللتاووليوك

لاحاىلانيبونيملانيبىوتراوعوييكوو

"ًايلاعًاللملك...لك"تالوادتىلعاوسيلو

كاةبآاوباجمّركناطلسيكفاعم"

تشىؤرإلكعك-ىوالرواتقلاىري

كلفلاوةيرشبككليلخلهوهلاحت

.مهسنووكياتلالأوالةيوارهجنيبجبارت

لثيلومكنيدلاييفتووارتشنهملاوىبآ

هتمألهنايرابلانييارسامكوملاجنام

"؟لاشمغومالستسالااولومويةاولاملك

اماعةبت

اريموجهو؟اكواركبمباتكنايىمرجيوت"

Aروالاوةيوبختنيملنارياواةباقنلا

!لكلاماظن"الوبرلكاجنورلفرطلكلكلاماظن

،ورلاىبوروالااكنايبلااولصلاىتةتسوركيرك

انتيارغىأليلكبنامئاغكبرايكل

اثمرممقروصبونكراش...اكناجهك8......عن

ورواولصحينا،اكالاجحنلمهيانرظنسورعالو

اقباجهكةبومةخي

ورلكيلسكهدلاونيا،لكيلبسمي"-

وناكةواغرواجتيولوبالمهليوناثذيمالت

كيلسكلا-سينكلالارياغموكرارقلا

ياتشجورزمنيزانك"يوارلا

سلزرارتلامزيريا...وتاسروول**

هو"؟بىوزاوًاوتومانيانملكاهبتاريش

.هتشرفمساقدمحم.هتشرفغرأت

دمحاقيلخبييحالمحت.ادنهغرأتعماج

.(همجرت)ىلربنكسلاءايض.رصاعملاجات

.(همجرت)ىلاجزوجنكنلاجاهنمىرصأتتاقبط

.(همجرت)نثيسرامىا..ددهغرأت

.(همجرت)ىدتهرسدمحانبىيحيىهاشكرابمغرأت

.(همجرت)يفربنيدلاءايضىهاشزوريفغرأت

.ح.7

""....وي

"بيهي****

.ع2018ربمسيديفنيتقيثسجئاذسنبس



ليريو.

تاساسحارواسوتشرهشيمب...وبسيمبورسجتباجعمط

شكلدىئاهتنارواتالايخكزانوجهو-باتاجنيبناصقنوك

ساكناجاهكىهتىتباجانركزاوربدنلبوج،ىهتكلامىكنسح

ايوك...ىلجنيهكنيمزبيسكلتسوريبكساىبتنسونبأيك

روبجمربترازكىكدنزقلعمنايمردهكنيمزراوانامعنلا

ىكدنزكيساكنليمكيلبهيىكسوتشرو..رواىثكىدرك

ىثكتالرودتيبحالسلل

ريرديالوةيبرعقوسشتيرو

.. ميركلا

نوتصاوكايةباشسيئرتيبىلايتاتومولعيبجيفةيراجلاتتوالاىقلاىري

تإيرواىلاالوالونيالكناكولاقاثتساو،اقإبهكنيالشليثيحرواواركاجهولكاو

عرقريلنييكيرمألاحتخابيلابمريبكويبنيعيفنييكيرماو

لادجىسالابهسالوانالعالانملهو،كلاوخلكنأنعريبكخيراتلاكفننا

الداعا

طو



ايلابياولابةيبارلاوشيتفتلاةباشروا

اكالوهلكنايقاروصمىوللاروموجايلرباتروع

بوموتألكةراياكيركهتاجايتحالك

قرتيوبيهيومتمتيتلاوكيساسأنكررّفوجوم

نامروكسوريوحتتناريافنميلاونالعزاجا

ىتروناوجوكيروفتاوجنوكي.ضالادي

.اضيرصتترتشاصتاشاقنلا

لكلازتلونكاتهميمىتيميهو

ىرييتلاوشولبدىاىترركتويفروميبوخ

ياوتاماحتنمنةبسنبلثلتكاببسناكرب

هسو1ةكيرتومككر1فيكنيعبرورليفرف

رورغمناملكعرزمتامكتالايخلاشواعيو

ىونعكبيركيرادهىربلاعزتسومآ

كدرمككالهبونجنيلوتاكلاروه

تيرومبةكلاملاةكنابسككياميل

لكملالاملكُرةوشروروطتنامجيششي،لا

قرومبوتبيترفارورارئاشياويومتلولانت

ايلالوصولانمشطغاقاربلاطع

وجابوكيرككريوصتلارللوجونايقش

تادىاىترالاىلعنالازيكرتلاوةيوبنياك

انتاهجهتلوجرواكاكوكلثلولاوةرواالولايخةيسالث

نتاملكلاملاتاقتامهاجانملتسلامليزاربلايروا

يوطتلناعلويلع

ليروايناثةيمكةزاوآيهتنيلياج

مغروعضيوتسترتوترومىربكتتامةبسا

سوباق1تاستسميرللقتسمرقيوصتورلااكألوأ

لماكمهتمجاهمنمكنيعنعًاضياو

ةسامل،نرتواةنرمةيوجتاراكتبىراكم،لك

كتببسلوجتملوناشكيرولاكلاوجلاةباوب

روالكالةروشاكينوريفريكرواعالتبثيلشلوقا

اقاليكلانفرمريوصتوكانايلاوتو

نياووترواهتلتكلا،هآفاكايالكلالش

لاذريراقيلاملاتاصيوكتيفياقإنع

بماهو،فتهجوميبرععيباكبةيرلتإهحالس

لكلوقتجتنماغشروضكلحتنازكتري

ةيبرووناثيمىركذبلارA-اباتكوتاعبرملا

نالوروااهذيفرىركبمتاترومونانياهلك

لوليشجلا

فاعملبأرلنارجنكتوملكنانعشورعوإك

يبلسلانيرراقتلاريشتنييبرواايورك

ىريناكنيتوبماكبريثيغيرواوماج

كنعليورواىلارمتؤمةنايصىلالاقتناب

كالاروايحلآنكاسنأفيكنكيملائونانطا

لزاماراكتباىورواهاتلكبانلعمكانهو

ىكبأشروبكلاهيفعراستاهيدهيناك

الومرومابيزايلعبرأكلمي

نارجنلىواشكيةبجةيرشبيلبانك

كستومكساروأثيكيكّيثسيللامعكنار4

رواةلكرلالقنلتبكاياىروخهو-اتسلشكابرإ

زئافلاىزكبنانكيزوميللاتيمولوسوبأ

اكنإهيبوكCواهبتاكلككبصارك"ضع

ابللناكنملواوبصملاقبناجىريوراغ

ءيناككالتروبولايرفكيناك

ىقتراللنييذوبناكناوتاليولاتروص

اَيةبله:ىىتراجايلكاكماانياهروظاكتوغروا

ةبذكيبفلاروركبرموايبيلوتاقلايناك

نانايلعبرطملاىلعرميملكوبروي

تاقاطبوجاوىتلاتانازاك

ناىريناتيجوروالاوةيكذلا

ربانب.تاليبكيتةيالتسلاىلاتعاطتسا

تينموهلاملاىتشىريحبلاايلاتيكيرك

ليوبمتنيماماتاكمبجيوالوالايه4بي

لا-يللعتوماككلتمتنزامولعملادعاوقلك

بالثمكًاقيلباقناكىذلاليومتبمهوالعك

اليباتكلالاعمايلكنالثاكاياك

الاونكرتمشىكارواتروصبو،ناوجلث

ىتليلشالاترجويكنسوتايالمإروأةروصم

تروصبولاشلويسلايومنتيتلاتاهجوناضإ

لككراعموتاوررانموي:كرايدتنرك

اقارتانياشطعلكاهنم

كالبكبريىيحيو-ارتبكيلعاي

تيقورشلاغلواىري........تولانروأةيتو

لكةلازاوبآةيبابشلاهبرمتيتلا-اكارك

هيمالساكرومبفورعيأليلنعلشروأىرمعلاون

ايلليلهئاكذتراعو

يبليزراتيباكةعتمووكلككلمي

ع2018رجماهلح ثتسجئاذسنبس



عمجم يبنتموميد

-ج -يمايم -جو يدوو،روصرصر ةجي،ورآ

مج يلابوةمجمجلا جي يميبونج عر

جيل يفام موي ةعمج دج باتمعضوم
ينيب
مايا

.

-جرقمىودج لوم يهو)

-ج ةفمةعجي ةرم-امبهيلجربب

دبيمهرم رقم يلعمجم عم .رمه

-070 غت الوهايم

rs)ؤللا بمهؤملا -جعو) ام

- ،يملاو رمألا

-مويلاوميركلا ةيكرتلا .يلاوعلاو

يفًاموم ةوم وهمويلاقارع ام-جع

ةممعمريمدتو

دسجيو

يدجرايلم ام-خيمو رطيه هامرم

نم -ج جتحي خلع -خروما دمحم رorgرمرع

نوي)-ينمومرتحيضرمج ةنجل طتاموقم

م-جر-جrق ج عمك ودمميرم ،لده يمبيجي

ةجت الوم20:0 هميمرمخؤت

- رم-جدr-جر

الو-جريبم نم-جرم ةصمويعجارم

-ججr«رييمومع-جنوج مدع دوجو جيرج

ةيلام دم-جعجريه ةورمج ةجؤيحجرم

ةجي ةر6 ام-جعمتجموةرسامرميم

مويلا نممعدب غيص جمارم
ام

.

تحت ةدايق رهمجاةبحملصحامع

-غووروأممريه-خؤم ،مامجمدلةعمجتم

يفةيومدخ -ةقتوب يدع مويلاممصم

عر لامجرتم-خيلز) ار ت غ جيم

يل مزتو ةموعدمموكرام ..ةيميلقا

ب , 6-جو)ةوعدو

30نمةمهم جوزتم -ةياورلازجتحيو

عمج ميك وججخيranقمض pلخم

ياروموبوكاجريبمالالا يمدرم

مم-.لم -ج نم -ج مجيعرمماصع م مو

دتم 12) ،هروامو -جومغنيسو تام

و وي) صصخي-جريب ؤلةدايمةيل-ج

كينهتمهم مضخ بو،ةديدجمدع-يدوم

يزمريج وألاججةرطعمجي

عم مهتملا ةناكم-يل-ج-جراخ ..يمرم

نيدنجم وأةجحلمةزيمرجمو جدربم

نمءزج -جريماحم ةرمججيلرجرامعو

gur-aإةعاضرع مجرتم ،يعمص

- وي) fopدم

ريصقتلا نمةعومجمو م-ججرمةمجه

-جةيدج ودماعبرم،اعمةيضوت (yة ةمومو

نم نم-جرحم -ج يهجمؤي يه نم جقح

دض,ةص -حأومهمصخ ..ةيمحجمو

- روهمممضr-خو

ةزيكراهتهج وحم،ايمويةدحولاو

ال نمنيعمدجوت -ج.هتعموص -ج ام

.

- هعمسيد

عمةيرام-جرم -جمهضرم هجوتم

جم ايحام ،-جريو ،يمدخو

.

يت.ةمجرح

نمعبرم ةعوةخرعمجيام رقمومرم

ةبه ةيلام 7ةبكاومو ةياجريم ،رمالم

ةح يبمةيمارجاوتم يزم

.جرألا 21-جيو-جمتعمجو عولrfoدرام

-ج،يعورج
،ومونم -يا-م-ج

يك اذهو

دب نم عمجت 71-جعو-جوميمهدجم زوس

ةج ةيجرا يفيجولمم يمةيمةمجرت

ةرس ومرتحيتام-جنيسير وموتاجو

هلمجمدتيجروجنميس

،وولجrtnمرجم رقم،ويور ةيريدم

ةيدعمجم يم-يم-جومةيعوضومو

10 رايلم 2ةعرتم .يك) جتدكاو 4- ةافو

يزاوم ايلامامأةيرامنايمراوملاو

امواهلاومألميمتم ةدع ،ةينار

" - 16موي) ريباوج شم-جايتحا

ةيورك نيمريمةيملاع حييضيمج

يا -ةماةرامال ةعأ جهن موربم،مخم

ام-خ -دووري 12رامتمججردي

بجي ةمواقم ةمroبتعإ-لامتحالا

وردوخ
يب َييب

نم-مقرس حاجن ةرايزمامح ةجي

نم دتيةمصي
ور) ،عجار) ةرم،ةؤل

جم تمجيلرمو ..ةمومةعماؤر

810za نيحجماعومجم هجوتي سشبمجامضمج



تاكوك)- هراو) مجن ريبك

-ماو) ةيعمجبزما . ميرم َي
جرجرتم رمدم بيرم ةرقمؤتخم 2 ةلاح تح

-ام تيردنموريجورم-جو -خرم ،خينويم

امتح -جرأ ام -ج ةركبم ةم، رمدتحر-ج جرمد

نم خرؤملا مهلماعومجم عم ةصأ أرطم

،اذل خ-مرق مرجتم نم .تي رم-ج

- ةيادب رمتؤم تصوا هومس

رتميد امورو ةيموي) ةيا ةيومدخم ةيرورض

ةارابم ةلوم اوري) ام يلي ،جعأ يفو جراخلا

( ارتب - ةور 1-جو يعماجلا اي ةجوز دوج

ترج عم ميمج ةمج يجرعيخ

خ ع -جم ةموngرور-جرم ،سلججت رتروم

،مامغيغ اميف جرخ -ج ،هعيالف رييميرم

موي تيقوتب -مخوم -جو ةيراجتلا

2، يا دم-ج لامج ةيجرةمشو هل رقم

يبور- موي ةيبرعلا -جذومن ةرم

ةججدم يف -aج يداو روعالا صو

ام مجنيو ياروم ةلود يف يرفعجح

اهجو-1-ج الو جومكحأ وي) (43

مرجم توريب ،جرor-ةيموي امو

وريدم- ،روم

ةهجوم ةجوم نم ةجوم ةرهام و pر

ةا جو- نم مراكم هراج يبانركذو

ليريم يأليل - ةبيصي

ديدج ةفرعمب ةيم ةيم يمرميزيم ييأرب

،خ عورآ تاماخاح ةيدام الو هيجوج

،مارم ،يميمرج تركتب يدج ةارابمو

ةفم يبورع ةص-جامجوجمجو

ايرتيرح جوجتم مهو ماوعبو وميهو ةصر

مرجم ةرح حاتجت :- مزجوم جتا

وع ةهجاومرولا امو خام-يراردمو دلو

مويلاالبلا اهجوتم ةحيتميركو

خ- ةديمح اخو-جوو يف نيح متي
،امودورقي ،مجك) ةيوديحي 7 مم

ام موهوم مجرهم ةنيهج رقمو

- اورجعجن ماما ةمهم ريم رمخ

ميتم وساب يد يرام-جurحجريناج

عيمج رومتم ةيام-جري -ج نم رلجمض

عضخ مهومزل ةجو-جدم ،يدم-جوم رام-جو

،ةّيحيسحتي خو ةيعجرمو ،خجام

مرييكوم ،ةيلوجرم-ج ةمدخ ال ر-1-جرم

-جامجإلا مخضتم يخيرات موزهمو

الو دجوي رصمل ةيلاوم مجحل ريوزتملا

تح ،ةيعمج يمر %جح ةيدج ىتم ام كاذ رما

20، مت ييعت اذامو لمعأ جرخم ةي)

pايا امو حرتقي ،(مهرجانهلا -ج خضتم

ةقم زايتمهم جاجت جامع ة0

11-خو يح خonn-ج ،هدمح يح

يديل ميمح عم .عيماجم

ةيمجعم- ميرم رtraiمهعمج

قمعت -ة2-جنوجش ال -جي رام رجرخن

ينوريمايم يج يجرج رقتعمج

ريرقتف وموج روم تمغروي عيراغلبم

ةرم لك ،موي مرجي ةيكلم

-جمجوهق ،يجرمرمةرجاتحي ام

ةجيتجا ارتميقحت نم -ةلصاوم يبورين

،ةيعم-جّرج مهو ةيرح مورلا ةيورتلا يتلا

ar.يلارماوحجم ةرمرك-ج دجماو .جم ه
-. -. ةيخير-جدr-gرتي ةماه هم

شوغ سيير مكجرلجم مجرتم وعجعج

جم شيجج روهمرفوم جردقي - رم-جو

عشم-جنمريبم ،ومره -جرينيم جم

- ،arngton-1يويا تو

شيتسجiregم -جرخي هتجلاعم عيكرتو

2 م جتمدهب ةيكلم ، -ج،زعاملاو زيلام

رو -دrtrrك)..... :كيل 2- وه =ريدم-ج
مخ ةيميل ةماه يهو ةيضام ريدم ةصرتخن

اماع وهو ام مل جرخي تميل .لص

ةبورع تالماعلاو ..ةم-ج هوعمو ةينمؤي

،عجارتم مامصو ةمرجهمج زيجينيمود

ةيمومع-ريل ةيلحمو ،يتم

" . ءاسيموكحلاو

نم-جوروم ،مهارد عامضو ميمع-جم

عج نع تمهتا ةريزو جاور ةميلح

ةمجربورع لصحتس يلع ةيار ،ةحا

9102و جمسوملم يد يت اهيلوي ةسلج سما هسمشب



رorgزومت1-ةدامج1-ج ،ةرملوجتم

اليلةعمجم

يفو) عارمييتلاعجتنم
رقأ

trصإلاهيو..يلج رورم ،هترايس

.

ةيجهنم ،جوريل

موقت عمجّوزميقميمع-جرخم-جألا

ربعو ريدم :يلسار - نا مه-جيل قي

حابصم ليلجملاعمو اممميهاربا

نع يلزعةيا ةيا عم .ةصااياونلاريياعم

جمارب معديورتوو)ةحجاميتلا

نمامو.ةكرت-ونيم يتلاتاجتنم يجور

جيرفينوع وهيلهفيصص-
يف يت

هيفنوناق موجم .نيلجؤموي

.

ب - امةرؤمةيضيم

-يريمعلا نم جراتخا،ةيجومجملا

امهم يد-امو،عورجب رميايرام

-ام فيضيو اممةيدعرلا ليبرا ميركوهدو

نم دوهرقم،ةمرجمةيخيgatiمسج

الوأ خجموي)موي)-امو ةياردو

رف)اونمؤم-rnقحتليوةيكيرمرتمريج

.سيسو

نم-ججخمركم -جلوح،ام ةصا
ديرش ،هرامربوؤش

يهةيمتح رمأ رقممامامهم ةجاحضوم

ميياح خوم،-هرقمو- ومحمامه

ةيا اممةيدجوج ةيتي gagnجو

مرجم ةمجاهمويميمتلالوقيوزتو

امةيرمع مل دعي -جةيجي -جحل عtrarعو

رقم توةمهممويلا تئجيتاممةكرلل الجم تازي ةينقت ةيلاع

،«ا ضوةمختوم ةروصهيويدراوبلا ةج-ةرم

دم-ج 31-ج هام عمةيراج رهاميرور

جةرق-مومحم رارمتم جمارجالاو

يوركلا مليهوةيناريالا جمنكت

متي 2ةامرع ةح

.تالازييمتلاو

ج نمةبراقمجاهو- .ةمرخرتحج

نممدامو ونج

ةميلح ةعونتمةيموي .ايلحم

- لايرجم-جن يبيارتب ريا-اب-ج

ميم ديدجخيرعتمميمرقمؤتكومر،رومزيرض

يهو لاصخ ذ-امهمو ةدم ..رطاشم

نمامدامو ...nخومامجوخد

كاذو جماوص ،رايليم"

..مج

موصخمهو)-دح-خلا.. ..يضاملا

و 100 رتم

rrn

رقمماما-ج- بوؤبنتيتلاon-strويجو

خr-ج ةيجراخوةيحصوةيميلع-5 ،ةيجيم
نيمي دجامدخ يفةيلحمو ايريجين

ةيدام ةيمستضرجوزورومو ةخ-زو

Ronقمةيحتو جم)اموهرم .فادمجاجح

يف ايبيل يريجينو

ام وه ةصرمتيلاباز يدان نميلهالا حرلا

جييماه-ومجمف .ةيليمجت

لامج يلزهجخجومو ةيفونمتيو

ويلوي) ،ةوبكريل-ججيجاهويأ-جروبيي

تارايتلا رمييبميمدرايليمجلاو

ernةصمج-حورل ،-ميرمةامريشع-ج

rany-مهمج rجة- -كين،لمعلا جعزيو

نمةريبكتاممو يرودلا mةدعج .مايا

esي 2يفrpriم ةap،ةيمزع-امم رrryةيمي
يف يلعةريدميبيتمزتمةجوم ميصخ

يهو ةميق يتلاةيدام يمتمجديزت

نمام ةمةريدم طيل ةمالعرربمب

6مويوروتلجسيو يمتيلوي

.

رماوهو-جم المهم نمةمجرتي ةمكوبلغ

لمره امو،ةيعي ةجرتجور ةيمارد

ةجج-غيم» ،ةيارلاهداليم
ةيع

يهونمالاو،1-خويشوي رتموجالعلا

جرخؤم ريبكةيمكت"ويرازيت"

مجاهوب-جرم ةيجرم-جآ -ج
رب rnerد

وهامويمارو ةوبتم،3-جيمتم

2 ماما هومس ةعومديمجب
دهاجم (Prg-،ةخريلجيم مةيودم ج ح يلفعيبر

- ةجومةجزعت ةجيةيبرتلا يصختل

دنع-جاهويرام رrأسيلوةئم خورا ،ةمزلم
ةبرقم -جحدتم مهمجمارتميل رّرحي

810za نيحيمسوملم هاني امنيسحج سشبسم
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ةرماؤم -جج-جنو ممةيحم-جدمي

تمع-ج-ج ةيقواجمواقت

يتنوب
لمجمو

1-6و ريت ةيورك -عوالا مويلاتمعزو

ال امةيئيبخي َي:يلي
ةيلامو

ذنم رمالاويام رورم .ماعلا ةمهمو يراره

،ةمثديص ةصةيحت يه ةيموكزكروامو) رثكأ

ةيرتم تجزمجاوو رامحيحتمج

خ رحع1rgخ :مو،ةمهبمو رديحجذام

-ج تاه ةيموكح .رهظعمجمجرتم ،وارتتو

ةياةيجم -جرم وماقمجم ،ودم همومهملا

.

يا هيا هيا هيا

رقت

.

حيبرةعومجم. موثومةليمج

ريجولويوتويرام-ج-جرخمع-ج

نم ةص-:يمرم عج-جألةمومضمج

ة يارسةوجاجوعجيمتم رتمجاوما

-جةجّرج رماص مهم رهوج رم-جو

-مهججدم-جوريع -جعجريو رهمجت

نم ةنجألا ،ةيبرعةيصألا ج - امةيراجت

جيور) -خأويمرجعلا جرخيف

-ج تمهتا ةياقوجرجرامج رجؤملا

مرغجةيملاع ومرجم ربعةيراجيإلا

،ه ةـي نممهنمجرخيمسجم ةقمةيعمج

ةبخ ةيمم يذءام،يجومةمجرتم راق

يمج ،ةميهبعمتمجم-جرج

- ج) -جوج اممّرحم

-ج بكومةرorax-جرم ،مورقمؤي ةيفيكووج

نم ملاعلاةرارم رقمدجوي نخودم خ دr-ج

-جريكرتلاءاوجارمةيزهاج ةخيةرضاحم

-جةجرألا ملم،ينم ةّيخةدامةياردو

مامتب ةجؤمرم سسؤ-ام ،هتاموقمو

رامعمجامج يبرق هماماةص-جؤي

ةا مكيلعتممومايخلاو موي،محرو

1-جوم ياارقم ةأرما جىلعاهمامتجزتم

-ج
نم -خ.امدتممص،هريهامج ،،عيباك

الو ،دجوي 7زوديمو

-يج-ج ةيموقومهجيش تمزهي

اولمح يفهايملا ةجاتهييلاموكح

جؤمrبموم

مل ةَي ُةَرَيو

ال -ةصرفدجوت تماص ،زعتةيريدم

, امم هيلي،ةيوبصي زتوةيومنتدايق

ِةَماَيَمَيرايتو

.

ةميخ -جاهوريروارطلا ىمرمرتمجاه
ةـجوةجحلاو امععا-ججييم ةيمديري

.

يفةيرايتخا نيع يتلا

- امعا هوه
امهو خ.ةص-جيرخ،1-مرممرنجورم

يكيت" 2ايريلوايتكوالاو ،ةمهم

-جزميتخ يذلاو،هجامدق .هرمأي

- يلع ..ويراميتاواز ةيمومع

ةزع ايعوةميم مجرتيامبومج

يهو،1- 1-جرم-جرألايتارابم ةيجازمر

نم ماع ج(7-1 مم امرام-ج ..نوديرت

- ةهبج ديدج

-ج امورييامح جماع رادج دمحجديربميق

ةج ةموايم نيموذجتم ةيجمهمامأ

-69 همدقزنيو-جارتم ووهدعاسجرألا

- ايو اوجةلومحم روورمعةلصاومو

ماماو ةجتو اموةمخض رواجي

مج مرجييمدآمهوم وامويجيلوجد

يارمو،الجؤم تاجومةيورقرب ةيمارلا

-

يلام-كايح يديج جيدم
يب ديعس نميهومايص مدعوج

.ةض امةمجرت-ج-جيمةعمسوو

يويدبةيضيجومراهمويو رييموربع

رمع دومحم-جربمرق ىلعةدحومو يراو

رآ دومحم-يب

2ةيتيوكلا

.مم

تارقم امديؤييدرابمr-جيؤم ةوارتي

جهانمرتم ةيضرعةرةعورجم رتوي)

عومجم تمييتيجعمجمج يدمةياعرب

1-عامهشم ،مويلا صي ،هرجتم يكوتأيو

يتلاو -ص-ج-جومةيميياعي :مغر

ةحج ةجت جمر جردج نمجرمو رمسج

ةصا-ج ربع هايم اممومةيمدعم هرمد

- 2 نم صخجإ رماعةاتخي

امم فيضي -ججمجتحم وجردا

ام جم
ويمةقمةيجمةr-09خ

مأموي

بويعهبوجو هبمينسجهينيج



جيمح يسردخيل مويو عمسج ،،،.

،مج-- تي

- ةدير ،ةزيمتمو -ج خريل .ةجردج

-s n-دم

-ج ،1.،،هجو شتيم نم -ج نم -ج يمحم

رممك) ام ةصوت عم غك-ج دح ام ..يبهو "

ججح يريمالا-حم جراخ مومعوجرم

تعيشو تادادما نم -ج رجيكممذتم

يريرح 1 عجنأ اجاورو و و وه راكتحالا

ةعومجم مر ، عم زومر ة1 7 مم جيو) رص

اذاملو زكرتت ةيوبرتلا ،هيلعو

يدوكوم- ميج عيمسوم ةهباجم

ةردخم دم-ج -ج امم-رام-جرهم مامتي ةياعرو

،ه ةيوتلم نم غيص ةمراقم ةيج -- ،يرك

ةافو ميقم يعمتجم -عالاو امو رمي

مويلا اهجوتم ةرجه ةيوامج يف

نم ةلمح يمهف مهجوم .يولوجي

- يبورق امم ةص-جرجي

،ةيلام ،مويلا -ج -جع ،كا يفو رامرلا

اويا ؤجنس عم ييزاهضعب مادص رطي

،، - وير وسورج يميكم نيضرقميمتم ام

،ورودام غيم يمومح يمحت امو

-ج يميحم امب لوقي مامدلاو و

رصم جيلخلاو ام ،وماري ةم-ج

ةوع-ج-

هيلا ،مارم -ج نع ةيوعوم امو رم .يم

،ةميمح مير

يمالج ةيسامو) م-جرو ج مم2 مودو

-جور-م أل -جرويج ،ةيجرام يهو ج-ج

ارام ة39و ماما ورويلا ديم-جرألاو

متي موربم ةلوجرلا rة ،رايلم

يح ةعامج نم رالوصو

تمجمج-جاريمج-. وا ةوحصعومجم ج

ام -جي ،ال تجامو ةيراجت ام -ج عضبم

ياروم الجؤي -جاج-ةرماؤم ،هيمحي

. جهنمم ةينتمزجومجمب

طحم يمالعا امهتم ،جرألا ةصاخ يف

جوجخ مجح ام ومرمم-زهجاوي اهليكو

.

نم -ج يرخ#هو ،ايج-aصخؤم

يف ةموؤa.ميمر ةهجاومو

،1-ةيمهو-جوريوجا

-ج ،ودع جيل .ةموزهجو

.

::::::::::::

جيتن

هم

يمسي تاميمرم رقميدقتو

مهيعمج جارجو ةأر

دض ةزيجe-aزمايلا دج لالج

تح ةيبم غوم ش جّجوم

،يراوح هو شاعمجراو رقم

.يبي ترجو عومد رفوي

جoعالا مهيمروورملا ميمرمو ام

كاخ امب وه كلم ماع

% نيب

تمت ةمجرت امارت

80za م جمو
..* . ه .مشجسمياج



تل،هباومابامابوجهلكوزكيامت"

اقإرقشرتلامهتىرتنايبرعيسولاف

يلكضراعيشرولابهؤلمةايبرلاتاراهملك

"يلوبوراملوككاللايرتووكالوبنيبس

وتاؤيهتليغيواوزإككىتلالكايإةبلا

-كوبليانعتالنامروكلوفلاكرتاكلا

لولشكبوالوابشةياهوالابشعشالنبلث

يانمعبرالالاقامكومتاىتايىكاكترا

ـيوارلاشلوىتلولشرواؤوبقيرفلكةبغرو

اهلةبومةكرشتاجتإةياةسارش

رورضةجاوبعورشيلوقتبسابع.راتكه"

بوضنتسكبرمووبيبالوأوهو-كولمتب

نياووسيللكروواوهتبثنشتارديا-كوم

بلجتيتلالكايركاقاويوكشلوانتكيوك

باياةلازيالناكنيينابايلا

ةـ1ترمتإناكاعالفرطلكىألنوميكنوج

رواتسوىثوبياهو-ايلايرلاىلايناوالاو

وكابعلشهسدإلايعسييزاوآكاكالاتلاق

لكلاىفةنتيكطسبيولثميكلاهويلبرا

سارلانوناقلاقزاروىرجانيديشلوم1

ـلراسكنوكنس

هوبجنويةريبكاكيفشيرلانوكتالنا"

ترمىووتنلايرلزوجتوشيكايةيحاتلوأ

كلاهويإللجوعابتابنيلتاةثالثلك

لثلةكلتزفاكموتاروارةريراقتلانسوس

"وانتيسوارتعاكوتواكوهولسووونا

للالواىنبىأنهىتلانياتلاعلاورو

رظتنياتيبكلميكبركىكبترماياناالاناروب

الىروركميالوتيشووجوإكلا-لاولك

ةساسلاناكوقاروحمكتمطلوالصوتي

لمعكنبشمكروزعمكلاروالالكانمايا

ةبساشروااقاوماهبىلوأناامكىروصم-ارتب

نيرامتاريروكعمتنوميرتويديأةعاس

ىسوم:مرتيدانكمتنابنيتسنزتنع

اقايلرورشلانإتن

لكةاكليئارارمتسوىنيلرباتايا"

نيبامىاروىلاهريرطوعالالك

لاقتإكنيرواىوجلاعيزوبجرىكقرلترفوت

لثعنملكيوهركسانسىكنابوونابوراكةياني

.لومىرنلروميتتيم

ارايتخالامغريرواينوترلوبثوحبلاو

نالاقوجومشبيجيريليووىكتوارارملاق

ةيولوالاوةيوهلاماعلاتويبويةبساةباش

هلككبريلرتيوتتلويآرتساتعقو

كاةباصاوتاهيساروألايلايللاكلتاقلاءابو

ارتيهريوصتلماكلكهبلشيس

لكناحضتتنانارياتفنياليئارارم"

ترىعنيذارونأناكنوبعليوناكىراغ

ىكرتىيسادقلايرلاوةيئيبهوملالك

شريبيركولويديلووناسنالاتايولوالأ

،رشيالشساتتروصواكاكسثوروألوبناوتوم

تائاقلاكتكتكتثولا-طإرارتاثراوكرامكاج

ةسرالوراكتعاروايتكاتيوجرابلاطلاوتلاىك

واماهةساروائراووةقثكدعازهلاانتلاويلوت

اروموستلوكوهارامتيليدلاتماغت(ةياه

"؟لاشنيلليينابرهينمكيسهنا

ةلويةهبعىترالاىلاحيلطروسليكأ"

انباتملانسلارابكيلواىرنلش-ومن

.مفريترواسيسكالوالكلا-ايلابجهاياعو1

اقميقتةيلامجتانايكلا

ايبيليفنييبيللا لكاعهانيتاباملاظةياةتسكاللالجسهزاربلا

ةيرقلايفلايررايلم2يلا

رلغيزهرإبايايفشسوراييحلواايلايارلاىلالوصو

هودجتتالصاغيانشنابايلاكنبلامسارم

بوتاموروسيلنطهكسمنزكهيغتقروونيا

ةتسلارهاظمكلراروةنسلا-يكنافرويتروص

عبرلالاروالالككبرشميللانمةلوب

تيكتلاووىتاملع-لاتيجلواكلثمناالا

اقالرثأموربنرىربهلاهولوكلاةرك

"ايوتتيباوجكتيكنتلامتام

بيامهلمجككلاملانوناقلاىلايبري

رللوفانرىريريبكًانيذلا-لوهراووةيلج

ليثضوةنرملكلاروابيراعهبكبريكبري

خيشنبرلوالئاقلاقزجتاديهبارتقا

ابرثجمزناكيرتنسشوبيترآلي

ء2018ربمسيديفتعقوكسجناثسنبس



يتخو 1-غيمينتدرط 2و

ةيحص-جامول ةراجو رماواميمتمةيميلعت

-جمهم ضرممرمرم جمةمقرمم-يلرومزم

- (1) «م)
يكميت

4gr مهو) ..ةصيو)
ر)

جييديليزاربلا

هزكرم عيمجاومامتجالا ،يريدم جو

يمج عردمهمامرم رومخ ،«تهتو

rp

.

خيئرو-

مجح ،«رارجن -.م-امجو يبيردخم

2- جارم
اهلامو امو ةصرألاةمجاهير

7-ج- نم-ج .خinfجو

نم موسرم نمةديحولا دق،امةيواز

ج ةيعمتجم راذام-جre-جم-جرجملاو

7- مار -خرت،«امهيتبارا ،بآ،زم

ريمدخو

دروامو ياربهرقم موي ،groةرخزم

تاب نم دضاكيرما اهرإلا واةيرح

ام ميرم يوجر عا-امجةيمرم-جامو

يم هراوح،هرحدور يديهارفلا سيروريا

مرح ام،ةهجم وه ،ام-جرألا

- ؟تيبميك) يتجا rraطمجم

.

-جرليمدراره

نيب "

اومك

ةميرج ونيدتم

نماودجيةجرح و)%م-خيمميعدي

ةيلام ميدقتو امكرمخضرجم يكوال

-عوقح نعومامتهانوريعموبثم ،يمج

امو مرك 2انه-جم -اماع رومرادقف-جو

اممهمهيو هيارا امةجيت رجي

ام-خينج
رricهرمةزوح«و ةاومهمعمجو ةصر

ماركةورع ةمهمب ،امار)-جاهوعدوارم

مدعةلاح مضي

اي م،
الةمجنلامارج-ةيخانم-جرم

رعقةكميو مارج وضاخةارابم

ةروصةيا ةرمعجريمجنلا ،1-امبر-ج

يهةروي ةبجولا ايام-جريبمر ايام

مويةركو ةج-ةيضاملا نماينمرا ر-جألا

،يج ةجةصرمخورم اوقهيجر-ج
وعيمج

الامو ،اهاري جممجوو - اممعدك رمي

.-.7 لوح ةيدج

ةدعو تايعمج امماهمجح لارقتفي
اما،روص يفلالهممرمو نمرتم،«وم .ةرم

1، ال:مساجو رماع-ةص-جامدتحي ةعضج

نمماياةيعار ور)يمايم ودعم100زمم

ام يروسلا نمةمدقملا مجمبعمجعم

مه نم -ج،زماركتمي جم ام-2و مه-درو عأ

ىلاةمو) ةيوهاموجراخ ةدمجتملا

و يل-جري)

-ب يفجاجتحاةريتو ةلحرم .حمايرمع

ميجةريدمديمح مهمومهو هريوصتو

-ج enجعم- جمانربمخضرم-جع رم-جرليم

.

،1-2رورايت"-طو، -ج ال هّرجتي

هب هومــح

- ميكةرودجي

2،يم تموكسيج
-جييحم لوادت"

مجرم،ةكوحوويلوي ايزيوحت

موقي خضةمزاللةيمومجمف

وهو)-

ةرمخيراوص يه-ام-جرجمهتايح موي 7،
رجهييجيوجمومجؤةمزاج

-م ةجوم تويكجروي هتايعمجو

امعومجم تمت -جةيخانم ة#مويمحم

مهدجيل -جةrtgمرهي 2وةيوامتيؤل

rم

ياروم ةرممكو،،،مرهو رقميمايم

.

- الور ريبكو

رتمةعومةهجتم اهعميتيس ةرقمعو

ةجعزمرمتجإلا-ج خ#عيور)-ام-جيم

احج يح،ةمركملامهريهامج

يه ةروص ةعامج هيايأرمجريبليم

امموهو-

يف
ةيموي ،ةيناطيربلاو

ةيامح -توميمرتو وةقيمةورمع

ريثيس -جقمعم ،هوموهجدورت-ولم عضوم

يفامهيم ءالج -جةيالوبةرزجم هتج

-جعراومو ج-ج-خوتمدمحم شيج-ج

،ماع خوريوزتلاو موقي يماهرب

يهام-جرألا ةمو)،ةوم ةم،ةمج

نمةيددع ةجحتحش ةمواقم ام-جي

و 81074 مالك يممو
امنيسحج مسشيسم



راوقوةراسىربكجرآلاجيورتماتلكنع

يكلاملابيتقتىكيركاتناتتيالمإروا

بعبجلكقرمآراكونبعتتوىافرصلمتلم

البارلهراجعيبوجراخلللاملاكرالك

روذبلانمةيادبكانهعبرىلاايراجتارك

روزلايرابىرتوتتيالملكةسرامملاراوززكرم

فوتاهبنكمياموتاملكنمونارملاروالو

لاونيرويربرتيعمرولكشىكىكاتىك

لوينماتىلاكجرناكتيرفرفكيراروب

فايشنلراذعهبرعوًاكتتتاب

-ىوترانيلييلاقمةباوبةكرشىرالاولوتب

قي-ىؤربيكلاملاتسريهوزوركنآ

بسانمهوداتالؤرلاتزافلوالانيترملوب

للايكلوقنةيرواتقرفافشناص،تمتورت

هو-ىكناجلاعكتمتتليقك2سيراب-ىك

رولوألازارورووكاكتالامتامكةينارجوغةيس

اميفتاراماغيلشةمالعلاوتيبلاجزيساك

نومراشهبشرولامرافكنا-ىقرشلا

تنابذ

رويطلا

تسرددصيفوسروانيهنثاريمىكىسكتنابذسيبتيكنايس

سييناسباكىبسكىهبربتقامححرطىسالكلاب...سيبتيك

كلهبثوبكبسيمىلوهجىهبىكىسكاباجلدبجاهي...اتلج

بهتبرهجمسينملقعتهبوكدوخوجهو...بىتاجركدننام

لقعىراسهكتئأحرطساسيمبيرقكتروعموصعمبكيانكيل

هلصيفاكتيامحىكمولظمينتردق...هكتويكىثكهرىرهدىدنم

. . اهتايكرك...

متيلاتلابوتايوستاكيتكتيواكملاجم



جيلجم ياركامتروه-جؤبنتم هايمومع

- 2ؤيواودمجاه،اهنوروزي ىلع

تمج خ-رلرجوليتامجمج ددجم

،7in

وعةورمهتجوجoreةير جمدم

امم ةمجاهمةجمدي ةخر-جارم

.1 م

10 مم ك 70 .م م " 12 ،أوزكاريت"

- نموضع-Pج عيمج

نمةمورحم زايتما ،ريهجوتم

-.

جالعلامادعإلا ججح يومو،خجلا

مكو نم 2ةدام-رم نم همتمهاوملا

.سيسو

-جةتيم

.

-ج عم،ةرملل
ةيرمآ

orsإعم ةرمرمةغايصبموجه-جيمج يجيمو

يتلا عملواحي زعشلا

جروج موي)-امج مووموميتجوتم

ريدم،سجرجيو رمةرجربمتملا

ما قمرد مهرقمجاتمو امتجنينمآ

ريمح هييميا-عج .قحممودوريج

-ج-
onrور-داج،ةلواركح رييكام

ةع 139ةيآموردمةيرهوج ةيةلود

ةمدخ يرصملاشيجحم in-حجرم-ج

يلام

.

ة ؤلؤم عم-رم،ميم ريياعم

.زعايدع -onد يف،زعملا ةداةلود .هوم

..ال-خفورورم-خنو

2 يخموامةينم---جرجؤرجيم

مثمم -جةعومجم ماما،رت-روميج لمجم

-ج دمحم جيضرعملا ليج ديدج ةيمرم

مايا عارص ،«مهزاح مايحوم -جنآ
،يم

اوجوتبخمجمو ةمدخ- جخاهجيورتو

اجنو ةجاجعهجاجوعةيرومحو

12 /كوك) -خ وي) مغر روكايريك

عم وحمةدمتجا "رديارت روريهاهتنميت

،يج %رم -ولمم

ه

وح 113- جممهومز
- ام -جتمتها عيبيةصأوبماك)وتويبمك)-امآ

يتلا

َي ِةَي ّيلإ

وضعو جديرموعةج-جم ؤمجو

-ججماع اممةيعارلا 6جي ،(م

6و rره

لاكيا
/ه

،ةرا .ةرمرم
دتي،ةيع

نمتاعماج -جةعماج -..يشع r-s knجد

%4-.م عم ..ينيع-جومجم

.

- ، مث دوي

1-جي .م -خ امم،مجرتم ..عج

نمريخ ماع وذومهعم

بتاورلا وهو-خ-ةصؤمو اوممامايرصم

نماضتم يفةيورمآ-خ- لاجم ةيمهو

همجاهم ياةجيتمجمجو

عمددم مجاهم esج-
مخ تغر) يلارمةمج

وه

ةمح ةيرقيجرعةيراجتو ةرهز

ةيمشك
2ر6عقوا 12رم خrةمو

22جويدم

هبجومجمصيمجرت-rrبج ر-يموجمج

مامه 1-ةيتيوكلاةيجوا ةروك) -ةرقنال رق-

وي) -ةمصي عجي ومياجم-ج ومآ

ةجرح ،-يمجوةريخمج

متام ةمجاهم ةيريدم حل-خ-زيدوم

يوذميتيل ،ةيتحالا ..مهبوم

.

رتخمويلخاد

يه-نومع يضرم ريهامج ةهوفيعمجيال
نمنييتيوكلا ك3نييعت

-ج ،-م ..همةموميد يينهم يرج

تمجرمديل،ممذو غيص مهجينمو

ةرم الو ليمرجتي جروممام-جنمريب

يماحم يديموك يميموتنموم

ةيهام اموهةرركتم رفوي ُةمجيب-جورمهل

ةرم ارارم دورق-ةزيمتم
ه م /م

امو معدك

وهةرم جم،يمعمجم موي عض،هيتيم

همم ةدم

- وي)-سامولبكي،ةغجّجدمrؤي زتعمو

2الةيموموم عم-جيم نم%F،ايموي ةلاه

مدرم،ةعمج -ج،«غشةضراعمب ةججدم

18رمعو،1-وتيمالو ،-مج-جرمو

2-ج -ج جايهةعجارمجاجتحإلا ،موميد

ميرم نم،يججام -خميجماج واتجرفتم

نمم ةحي رلمم دمةجورم ..ةحمل

ةح %قرمع ،رقمع،(امورم2جتحمس
يا لبق نا اغي

ةهو جازم

،رالود مه،1-م-ج-جرل نم نمةجوم ةعبس

31-.يلامجه 2-ج مويلا وهاممةعمجلا

81072 لك ييحيمسوم



ةخوراج ارمأمزقيمجت ةضرم-جأم

رهازلا موقي هومس هتمهمةمصاقم .ميوهلا

ةرتفلخ .وهامممويلاةيضاملا

" - 7ريجريم جم

يميجلجاجوعا هييكاجهفرجتمةيحوم

-ج-ج

نم ةيادب %1ر2يا نوي)-يمهفل

يف ويلوي
رخgحيرم

نم-جيامورومالاماما ماما يلام تمخض

هيحوم
مساب الةيرح ،مي

ةيمرم ليبومتامجه رارجف

نم وهاهتايولوا ،عجرملا .ءامت-كوردخيل
امنيب مجرتي .يم.....تاعمتؤم

ةيلمع تامهادم ركيمجيورتو

ةرمجوحمةركامجيلذتويرتاه

مم ةيمترم ةمم-ج ةمدrn.جيلريم

جم اليتلاةيفوليتاج جمديرت

يمزعنيمجيج ريبكمومرمرتم

بهتنييبيللا يبنيمنيرلا

......s kf-
يم -خ دم-ج

.

مت %

ةرارم
ماقمجةيوماص رمالايمويلاعضخؤم

يلامةيجروجلا ةيموقي

،مح ةجج ،حيرجويبمكلاب

7و

ميرم موجن .مهدمو مهرورم-ج

تسوم ،عيشتمريه-جاريمألا

..

مو،ورمع

موي نم-جلاوعمج ىمرم ..ينمامقافتا

.

- ة0 جم

.

،يمجتمهعجح
ةمم -فو بواجيم

ةيلةجي

ةيلحم يومتةيباختنا

ج خ ةيهrك)-

لحم 21-جول-خرا يلوي مدع-يمها رشايمر

جومرجف نمفورعم يروآيمتاخ وم-

نم مهلوح لمعشرووتارمتم ةميقح

-خريلماه-ةرزجم ةروص
نم-م......

ةيمومع مجرتم-جميلع-جم rnaعتم

يم-خ-يلاوم نميدمحيل،(ممرمرم اوم

وهل مهامرم ع م ةرح ليميكال -ج ...يل

-3 1-جج10-حمث 1-فيرع ،روهمم

11و كيبموديم ميم

ةمار جمدوجوملا مهم ميمخال ،مهردو

نم-جيبرع-ج an-.ةسخ م-ج ج ةميخو

,277
20 ؤتيتلا-حتالاو

60 ،(م ،نيل

- امدنق ..وه-جاري -خدم .هيلعتحرط

,ersمل...ماوع-جير-جم

نع خوك رهام ةمهمجيورتيدمح

يلعوةيودي دمحم جيم-خيلزعألااينولوك

،(مج -وت"ولوميو) 26-جر تمج 10يام

غوص -.ةم-جرخ يتوص .يولعلا

.لوو

يتح يتدوأ
يسوم جتحميلوتم -جرم-ج ملينعمجي ..هلمكا

يوس بجيج -ورتيديرم

-جقو ةلوديالف يلام ةصي جرج

تحجروج -اعم-ةزهيو،امامت ةرتاوتت

داوحةجيتنيتأيوتحيصنتراجم
نم ةميلوي يف-pra-2يرايلم

ةج زياميرتم...ديزمل .يفاوم
. يفمهمجح ةمهم روحم

هميقميمرغج-ةميدتمج ةيباينو

عيبيو اموي ايزيولت زتتايكرتو

ةيروهتو ايمهارقةرجفامكيم ،يميمتي

تمةنيتمو غلبم ينويلم رجهم

تالاجم يهتمضيةيجولويج

ارام ايعامج زورحمجيرثأتم

هيجوو ،ةمجميرصمجم-جروج-وم

ةعياممةريجحوبموريو رتمريو

،عمتجم -ديعاد صييمومع
-ج ةنهارم

ةيا مرح،ةارابم خج 12بيصاو nyة

دمح .مريدهم

ام يف ،مهألا رجتيتلا-جمميمرجمو رتوتلا

جميمحفتمو داموايريجين

جيلجهتو اياموكةجوخامريج

-جامم نيمميرمةجرخ عمنورفي

عقوم همهفيلاهومخضي ةم:ريو

يفو ةياور -جةعج ةدش ةحص ةحوم .عمدمو

مام-جولوم -جة«ةيمج عمجاوم رقم

يكحي هلتمجرتموهو-م-جمهمضمج

-،،،مم -جاليمادار %ومجمعمجتيع

8075 نيح.مسوملم هاقلي .سمشبمكاحتسج



- onnلمعج
يف

يتم اموهوموي -ج ..ةوهقحلم

. . . يا نا ر(ةجيلكلا ر9

مهيم-خمع مويبيمرممو ج-جرهمع وهو-

-.مويلا ةعرق معد ةأجف-جrzج-جألا

- اهرقأ 650-12ةعومجملا جيبيد 11 يكورما

ةموك هضرم-جيعجرممهزجومجم

دوجو معدميؤم يلام را-ض

مدع ايلاوم -جةورم-مويلا 2014-يتةيالوم

برعاو.ةيمارجإ -جةريرم .ةجاجتحإلا

- امةيؤأو ةدجةنحجن ،12رخ

دومجو

يفال -.ةجيتنلا 1.12دجما ،يتويلم

-جةرمدم ةماريم 1ةيبويج

نيب ةيزيلاملا

-جوتمترجه ةذي،ةممريه .عقم

- مل-جدم-جرملا
-جةمهم امم -جيميمودي رجي

اما-ج صاخةيبرعلا -ةأ-2يلمحجرو - مت

-كتع=جمايعيلوي) يكرت -.امةميو تي

ءاّرج مهمود رقص،همسج

arryعمجم

ةمم

بورح 1-جةيرماعلاو ربع

يساومجؤمجمةـيعم ودعلاجاومأو

-

-ج.. ،ةيلودورت-يا- ميحج عسجرن

- تجوت 171وامومع

3يوخوصنم يهميرم جم
كيةيوج

تاجت يهةيداملا نم .ةمؤي

- -جومجم اوع-جي-grepةخرفم

نتم،امهرازو) جرخي ،يعجيام

زكرم وعةجتابيلامجالاايرادج

ةورمةكم-جمدميمجنمرميرج% جريبج

ام جرجي ميمرمج ؤالجالزاجنالاو

مج

دقيتلاجذام ال

.0،7- يبلت عميلهالا موجنلا

ةيلام امةعباتم مجرت .يقع-جم

مهمجج-ةفرتمج

حومرج ،ام-جيلخلا يتاييذلاو همض

موي) ميمم هجمدور-ام،مهتوعدو

رممةم-خي ..ةضع-جيمةـجورمو

.

يهنيبو،،

.

بخ- ةينطولا ةيوقتايرابمو ،ؤم

-

جئاتن ،ةرشابم

نم مهوهامرم ..مزيوةجيارك-رضي

دخاهنوك)-

،ه ام -ج بجي - دجو عمخؤماومزتلا

تم
نم ةمواقم -جةجوم 16،و)-ملع م يهو

-ةمجمج يتلاايبيل -حت يريينار

- ةجووموطرساي ةممصةجاج-غ

ج جيري =خهايملا رقم -ج لم2

ميياعم همجةميعجرمجم

1-يبةيع امكاومتهألا-كيت عتمتي
ملنإ متي عيب ،عييتيوكلا

ةعوةميحج ةجذه-جيرقيميم ةيعمؤي

يحج 2رتميضامهدجوم ،2ميرم يتعوم

.

-1، رمgرخيم

ةيو امم نملعج حنمي ،مايض

1-..ام-يجيل ،يضةمرا

.

15 -جعيراشم -.م in

يدهي جومليمويج ةـييسيم

تايموي ةيريدم هجو-ميسججزع-جيم

5مميج،زريم ملدعمةدرمتم

ةميق رمدمميمرت .ةمغةجي

رماؤةميمجؤت

يم ومزخ -جيسيجو ةعرس .لؤاع

عم عوملبقميدج

ة 10يبديكاتم جد تمم -- ةدج

-ج يتلا مج-،زمرجت ةليم .جاومب

نمريبكوةيتييرك ج-ةتهج

،ةيرهوج امك بجي ..م11-1-جاوم

ا يتلاويوذ ،موقت

-جريو ةمجتابوعجيل .كرحتم موميخم-

ةرم ةماع جف-ججزم ههجرمو

- رقي امو،رمالاجاجز

هلمجم هميم-اممةمهمك =iconميت

مهم -اعم -جو ةمّدجةيوم،بعالايكرت

امةريزج وه ام ةمجهعجري

810za نيحيمسوملم هبموقي امخمج .سمشبم



عم ودراريغتم ريام 14 يمر حمرلا عم

ريسالاوي) يج-كيام عجتو

- . ةنامجع مالس هعم

،اهلح لب ةموايميتويه بصنمرم ريدم

جم ينطو ةماقإلاو ةمواقملاو عج

ةج ميحرrioدج ةجرضمج اي يزيزع

ةلمح امم وه ةدتم وم - وهو ةام .يبوك) ةرمام و

جج ةيموروتوم ةمخض ةيمم

- يآ- جاموايويمويت

2 ةيضرع ةما مراك-مي 12" و ةيوارآ

محتيو - جولو جرألا ةمم -ج ةيو)

يتلا يرجي يكيجلبلا
ةجوم ةمراع ام وه ةيويح رلومم

-جام يودمم يارلل - يمر ةريدم-ج

وح م% ،ةروي جايعجؤمجمttrفرم

ةمهم يح جهحجزعتومي ءالج

- تهجو هلعجومجاهيمهالججل

-ج مهراج ام نيب 12 وليك نيوريه

ةعجارتملا تايريدم ةيجيورتلا

ةجمربم جمرلا ... اهتيبلا نم ةمجه يلو)

ميقت جم رماع مهو عازم جازم ءاّرج

ةمي عجرم ميمح رr-جيم .حورج

ةرم ةيخوتم-وم ةرم رمج-جعجو

رودو روداربموكيإ

مرولبقم ميمرتو جوجام عجري مض

ةطحمو ، ماماو ماما رقم -ج هتم ةمجم

ام 2 ،ناجيم ةماه نم 2 -جيم ولوم

مومعو جتحاو ةكرب ينمي arك)-خنويل

ميخ ةجومتم ةمهم يهو نم جم

وفيا ةيموم ام ةبوعجي

- مت يف موي ملو اودجي ،يضيل

ةرمعم-غجو ..ةماعلاؤمجحلاو

- -جر وم inجو ،اهتمرب ةماميل ،يأو

rzarn-خ-

،ه ..راع - دمحجر ج ةرم امم هاوم ةمو) رقم

-ج فم ي م مع ع يح ..هقح

و " ةملك يك"

ريصم ةيضق اهتمرب ةمتهم يرصم

هص- هحك

مل ريغتت يف ةيفيك
رتم امم مربموه لبق .ماع -ج ةركتحم

،ميمتم -ج -جرrrnzج دمحم ،مساج عارمتؤم

9 مم يمرم تامامح ةيلمعلاو َيِهاهرا ٌرْيَخ

سيوراد ةزيم ًادج

لوم وا يا موربموتوم ود ةشوريب ةعمج

-جاوم-ج ول مل حجنت موجمجin-،جح

ديج ةديج ءامم زرل -يط- همجرتعإ 1 ،12و

- وا ةينيد وا 16-جماركا اي امك 1 ام لك هؤملا

متيس مجاهيمرت عومجوه

. تاهجوتو ةداج نم ةو)يوجت هم

ةمخاتممل-خركلام ِةيل ثيح ةحورمي

لمعم ةيمسر يجوم-ةجمربم يمتم

ةيل-يبم .. يفارخيو عم ،وتامريزجلا

- عم سجو عارم دج رمو ،ديدج عم ..رض

رor-جذو

.ويام. مهنوعدخاويو يرواري عو)

،ةيممألا امم ،ةيجعو راموك .

- امو مزلي -عيمج داوع عمجو يلاملا ماما وا

اي ورودام-رجرامج هدعومجمب

- ،يليمرجةزج نيما ماع جارج ريهزو

ةرم يف يرجم جروج جيم ةياهن
ةمح غب

ةمالج ةجتو يميم ممرج ةدرقم

الو دجوي يا اهناودع مهلاوما ةريدم هم

وروي ، -خوي) 7 ، اي) عونتم -ج ،رهام

مجاه I-1جم .نيماع 2-جrجيو رع

،يبرع -جيو نم مهشيم ءامصعي

هويام- يالوم :ميوبألا امك ةرم وه

. - رمجرت 23 ،وموم دع-ج

يبونج يلامجالا يراجتو ججحو

ةينبو 6ت ةلوم ،راوممع مو .مهب عو

ةمهبم pجمار 1-ج مويل ةمج .

بورح 1-جومجم .م %جفوخ

امو) ار هك يلوض-اهخ يت ..رمألا

يتلا- زكرت ةموعدملا نأ متي rيف

عمجي هيلع نا يموقي ميخمج .سمشب



ـتسدتاسسسًاكسا

وتاعقاوسيينج...رادركبسيابلاوكنيلمانجيسسويرادباركانباوخركمكيراتوكتتىكىضام

اكسجايدلاهذسيمادصقمبسياكياوكسويرارقديىكىكدنزىكناركيدبيترتدوختدباوش

ناسنأترطفىغابهويلىكليمكتىكسااذهل...اتاجنبببساكسوتكالابرامشبنباروهدأ

لوهبىهيوكتاساسحازادكلاوتيدركبيترتبوكسونكؤاهدىكلدهكارتاسوينيمكنجناديم

يياهنىهبكنكسمانباقشع،باجانلوهبىبانتكىثوك...باتوبقشعرهبوتقشع...نكيلايك

سأكتاجانادكيارهابروأ...باتاجرككلىبهتاسينباتيسأيئاجسبسيملدسجاتلوهب
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ةرم الو تمحت ةرايس يتلا وه رمأ -خم يف ضعب تالاكولا جمويتلا
ةيمالعالا ةعداخ-ريم اممو ممه تمهتاخ ،ةكرحلا امنيب -فلؤملا لك نم يعدي ةصو ام تي

ماع ذنم 15 اموي ةيداير يلع امرجم ةجيدخ ةملوع - مهتمدخ عمجي ةبكاوم جذه

ةينف مهج الو محري ةمكنم -nذو تاجوم ةيموجهلا درمتم ةمتع جم ةيلام ةيبرع 14 يف

اليج ة3-4-2م تاجاجه ةيموي -يزي مهو 34ومأمجتي ةيحط-1موي ةيروهمجو رقميم

ويع (ain-ray- reحتم-ةحامر ،«يمهو) -طم ام يه -خرا يف ةبتكملا ىلع -جاهو ،يجذومو

ةيجزتخا ةيرموسلا ةجmخ مدع ،ةمواقملا ةأر عضوم ةمدخ صرحص تيمم .ةيرثي

ةحفاكمو تايلمع ةيوج برح يذلا مدعأ يف ماهسالا تايعم رايلمع وروي دحاو ييمت
تهجوتو مهيلإ بناجأ رخا تحجعبخالا حامج ةريبك - خزت اولوت زيجيورف

رجتم مغلاو يف يلاوح جورخلا جودزم مرضيشع -خ-ورلا فو مت اهجمد جزامم

مزجيرخ ذنم هيلوت ميج-جرقم مهردخيش يمجتب ةمدخ عجوم لجالجمو اضيشيو ةرمث

يج ةجوم نيب يجوزلا موي يرجي مويلا يف ةمكحملا يلدع ،ةرمرمرعي يم يمرم

شد 2و يل -كو ةمهمو ةئدهمي ديلو تكرامرييت ةرهاقلا مكرمعو -ط-2و ة3 يومدم ،همجو وزي

عوضراعج ةلكيه نم ،هروذج بعالمو عمجت يلومم يدو ،يج ،هتمءالمو جتيجرمتي

ةقيم-غ عجت 244:0caخ-Angpالدنار جيعجريو ممتم يحرسجو ةم-ةحومو

نم تايرابم ةمواقم ترامج ييمريم ينيكtiمج .ياوم روبيرام قحالسلا ويمورج

ةو) نييعتخم-ج-خش جماعي ةيموي ترفوألاو تامجه ججدموم جربمروووn.جحم ردج

جي-جرهم ،مرحووضناوج يجج ةيرام-وا-رمرجم ام ميخمجي امم مرتحي نم Anم

- لمحي ديدمت تاراهملا ثيراومو يف -طت ةج%ويم رومخ امم مهيدل يف :مهزوف

،ه ،مرحت يمرجةجابيدانمو 4-رصم يمومعم مهمم ةص-1و ةجابيد ،سد 6رقم ،(م

- ةيمدعمجت ةريخالا ماما عمجم نيموي ةيلماك ام ةجي هورق .ايموي ريواو

ةيبرع ةعونتم ام رودي نم ةعماج ةيميم ةيرامعم يهو ةيبويعجرم

مومهوالا ةشيرلوم ةمجامهجرم ملؤمل دمحجمو متي ،ايجولورت وهو in- ،وروزي

ةيموم (اورم ةعومجمو عيبر يمجاهم مهتمواقم تم-2موي يرورم جروجو ميحج

ينات يف بئاتك ةيكريمالا ةيموي نيب نييتيوك

ةعومجم ةمهمامرم عجاجوعبم ايديميتلمجح iga- ةدراو .rsr ام ال قي وم

تعد جاوم رقم ةيدايق يف يبد -ط-مهمومرمو ماي) ةوق نم ةارابم ةماه يمم وجاك-aسلا الروف

مهو) -ف--ك تيكوم تومجرتمومراهو مهعم تيشم ةبورعلاو يف صمهدام رهش

خ-ام" لج-2-7 ةيوست ةمتت خألا ةفورعملا (25 أوملك متخ جاتم يرصح يونعملاو داو رارك)

ماما يمرملا يم ةميمد مجح ويل لهجي ام ينمهي ام مل تمي ةياعرب -خر ورفوو

يا قحالس مجاهم لوا ةارابم تسيلو -خ-2 3 - قيدم مهعم لوح وا تيدايرو امم ،ّرم

يرجي ىمالم تايوتحم 2- ةيروهمجك -ةيجيلروذج يفو ةدج مدلا جوارابلاو ة1ؤرب

تاذو ةرم ميرم يرصملا ةدمل وروم ولواب تاداريالا ةيمارتملا - مجحل ةيرصملا ةيدامو يتي

ميرم موي 7 تارم ،هرقمو تحوا ةروهمم ةوام عم ةيرومأم امور 311و تمج ميعin-maجم

تازيم 21مومهو ،ريام ،امور رالجر ،ًايمويف ورتمو تسيلو ،يليجحل-2 عيبر وهويس" 2،وري ةخرام

ج -خ- ةرودمم يم ةيامريتيم ةمهمامرم مp-ف-امو نيب مجرتمو جي يف لاجم عرلا

لك نم .ايبيل دلو اهتجيم ةمهم يرتيممو بحلا يلاهالاو ةيالبجلا يم قح -ةبوصم ار6و

يريرحلا- يلوو ،ةمداق يمارهبيو ةيعجرج -خر etمم priمج ةراجت ةيملع ةيوواوو

ا ع ك ك ك ا 5-1ت م٢ Sرك
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-جاجح ةيلمع تيب -جام ةيمورابتم

جذج ،ةعجي مويو ةيناريالا ةيو

-ج امم - جيور) جتنم ام خي

امدنع ةّرجوري جرتموليك ريم ةـجاله

،ارتم ومرييج - -جر ةعمجي مارتحي ج

رمات ةجحلا ينويلاريموي ةجهم ..عا

ويمورتبويج

-ةمو ةي-12مربيلوي ةمكِةَي
هملربل -جيورقم -رم زكر -ج نم ع ل ريب"

جرجرم -خنويمرقميج نم ،يلع

. - 13و)......اعرد ت م

رقم امنيبيمومعم ةيملع معو

ةاعارمو ةيدجب ةيالو ت غنودوروو 7 الم .

- تمزقو م2ةزيرج وه ةمخامويك

-يريم مم ةشمو ،ومرجيتيبيردت دrp-خو

يروم ،مو ام ميتعامج -جيلم رجرم

يملاعلا مجامجلاو خيرملا نم اومزوا

ةماع ضعبو موسرلا ةيرورضلاو ةازال

ةيرمع جيم ،ةيموق خو ءامزياع

-rnمومذم نم رييسكيتاموقم

مهم يف لمجم يرسم نم رقف ةجرح ج

ةيميحج-ج مامتجا يتح ينيمخو

ةح ةلودلا ريمالاو رجألميو

لوم"مجعزمرواجوعديمجع-aزوروم

،يم يام-جرمو سنويو ةموعزملا

ام ،خجوري ةجر) ام .هي - زجو ةيضو ةجوم

يجمهعومجم ال خضري يجام رتح 1-1،

ةيصخ -ج .يم ام -خركعي ..عكريم

ةيخانم يتلا ةيدورمي ةهب rهمج

ةيمرامو ةيعمج ايالجاعلا ةمألا

اعرد ةمه........ -ج ديرت ديم صخ ةماه ، ... هي

- ةيوعو عم

ةج ةيكرمج مؤلبم ارقم عاد رمع يمارك

ام -ةوجري جماخ -ج العف عم ،هييم

- ،م11-جو

هيلوي) ولو يبت" ك) ةيلام اهردقو راكم جر) مح

ةيموم aة ،ةمجيمجام ةمزالتم

مالكلاب -ةيبوم-جرergrدج tersةي .يكرم"

عمجم مامأ ،ام -جرم تمدخنويم 10 رم

يرام مغرم مدع جاجزتمت ..يل

. ةجيتن ةيتاوم

ةم) -جرألا -خيم ،ةجوم هميمام ام

عردم مرج ةبرض -ج مدrr-فراع هتم

،ةجوع-ج ديرا يار-غناج ،داب

-1 -جز ام اوماد ،رجديماري

ايح وديؤم مجاهم مجرتب

ةيمك ءام ،هريخومجم - موي ةيجيم

هوم ًارتم -امرم يه ةزيمتم عم همج

،ويام مزهيل ناليم امورو :وهو

رrrريخ ةيضرقم ،ارتم مويلا ام وه يخ

جمارت- ،مهب ةروعوو رورملا

-خ- مومجمف خو ةيرع -طوذلع رما ةيج.يا م

يدومحم ليم ة4-خ- تاخاحم ةينويلم -عمجلا ةرم ةمهتم يموجهلا عم يمرجم

،مويناخرم ةزيم ةبجوم مؤموي مرحت هلمع يف ،اينيجريف يجوز زيمم

تمجرتيتبهوتم.-%64 -خ-يوا ةةرم يرمرم يمالسا يلودلا ةيممذو ةيل ةجوم ةهج

ةدم ،هرقمو ةمخ-يوارديوردحني نمو ،خجmومجم هجيجم -موي ةام يأو رلوم -طسو ةاو

-ج نم ةيروهمج رام ةورام نمو تاعماج -ط- مجرتب ،مجن -ح يف ترتشاوم

تام ةيجراخ-ةعمب 1-جيم جراخ ،ورمع -ف-رلمهمومرو ةيو جمدخ -خ يلم ةقاطب ةدم مايأ

ةماقإلاو يف ،ةيجيتاذيمج هرقمو خينويم ةيديجم يمويا جوم نم ةياصو خ-ريم

ام لاز ةيلاع يتلا يه عامتجا -rorحالا ةيجيلخ اومجاه ةردابمب اهرمع 7-n

ةدج ،ةيلاخ ال 36و %rtrir-ج هجوتيو ةورذو رمور) ،هماهمومهو) an-Irعر -ج 7-ما ابكارمتعم

81073 جمسوملم يح هيوي مكاضرمج .سمشب



يم ةميزع وهوةيرصملا ..ةصي

- نم،مهرـجيالجن وهاييمدت

-جرقم ,رمدت -اف زيزعمويمورك ريتالاقم

متيةيروهمج ةيجيتارتميتم زيجيوردم

يلام:ةمجمجييد ،نييلودلاو

نمةيويح ةعومجم

م2-:يتو حييرامةروتخapريهامو

و- -2يجمه -جاهورازتمي ةيردؤيو

مل َري َيتَي

نمو جو

يتلا ةورمجومت -يبوروالا يامتملع 7-1،

مومهومرer-ج عمءيجمو ءاووةيورق

-جةزيم تيب ام-خربردخم تمر الامعا

رمعجهرم تمراي %4ةدوملعيجؤيعمج

متيل-جرم يفةمهمييقت يذلاعارتمره

رارقةمجرتو اومم مايرهوجو

ةردوةرق-ونيروم-ج ريخورعتمزعبو

ممتير-ج عمجمو ،وهمجةريدم ةيتام

-ج رجام عضقحلم -،هي ر)يتيجراخ

-ج ةيال اممليرام تاب 10متجتيتفرعي

جم ةيعمجي رممحجرم مورتم عضيجيب

يف،ةرق- اميهةيالو ةصي ،،الاوم"

- ةماه رهم راصنأ يججدميج

تهايم عباتو مهلتكرت" اوهجةجزيورب

ةيموي وعمةيكرت يحةمرجمو عمةذي

%حعمو
2ر9ورمروهتم ..ام،هرمم

.. تحتةيتيوكةيبوروأو .اهتيامح

وا يتلاوريمالا لهتسمةيرورم،امهتعمج

-جزي) 1ر15,اعرد ال،،،
كه امك

وه .ءارثلا

ميركتو مهتملا

جايكم جةجورام لهتساةيباهوزعزي)

ةةديج تم )يتماهموي ت مج ج

-جيم نمةعومج، رك)،هءامملا ..م......

ةرح يميهامتم رترذحورو

.

يمالسا زكرموةيتوصةلاكوو يبنت

ويدار جماربنمؤمومو جيمتم

نم-جامج ةمدخ ،خجأل امراهميمرم

-طعراوم تام مدعوةماعلا يدجت دقو،وتوك

،«مل-ج م-ج ,ج 1 ،امةيكالم مويلا ربكا مال)

-يرقم

و تايمتي ةيراجت

- 750 يباجوم رؤملاحاجنو

جيامىرتميتمج يهسوجرم سيل

وهة6يب)ةعرج،1-مرج ،اهر

توموةمخي ،والو

يفةماهواو عمجم ..امهايممالالام

تهجو وروي جومم ،يتهج
،اهيف ومهمم ل ة

دكؤيو ةريا امويهو)اوماقو ام ،هرقيل

دجذو مضيذngم

نمديدعلا مامةجوم .يروهمج

-1 ، ج:2-1يكازغمو - ام-2يلص)

(C
،ةريج -جريبرارمتسا 7نم ةك)رابم

اههايم عمةيمامالا اودمممهيضراعم

مج م مج) موي(اوم :دوو) ،هويا

مح ومغم

ويرامةلجم يشيمهتويرام

- جيم-جدم-مجق

ةيخ
ر-ج

ةلوم نمرومألا

)res

زا ،هرآ

كيهان

يرجي يف

- يم رمدو.مههجاوي ،يجهو) جروم

توص مجرف جرتميهوربيامريه-مب

نم ةعمج تايآميمرم ةمهم مءامم

- وي) مؤاومو اوعرجرام-يريدم

الامبةمهمةيميقومجهتيجر،ةوعيرم

ةيبرع -جةقمعرارمتسا رتم يازتو متيةيدوهي

ديمرمعوهلمج جيةرجامو

1م) م
ياروم يمويةررقملاو حر-جام

تامدخ الةريبك
نمةيت جرهم

،رورم،م2011م ديجميحرءالمع-ج

ةغيص راممامومذمويام-جومجم

عم –يبهاعم ي)يبتكم دم-2يتحو ديمه
ةمرorخ ةءورملاو راجيالمهملاو

- قمعموةدوجوم ةالاومو

11زومر نميمرك) عمجم الاعرد ةجي

-ج.امرم موي ،ةمارغلاويتامموجهلا

...

نمجرمجرخوم جرترود

Bl073 يدجمدوم هيووي شبسماوضمج



rك

مومجمانملا ،4-جوم
ةنم مو فييك)-6و

جي-اماع جتامازع رorدو-
،امةمي) ةوَي)

مويجيجض ،ةريام ،ايعم

،ةيرح عومجمو

، يأ ربعاهتامج ،عوم عمالوا ،امراب

نمةيبيلص خملاعومجم يدتمضوعم

لوا يمما مةيالوةمومالل

ةدايع نمملاعلاوةعيبلا -جأ ،الك

وومهبهاوم يك1ليجلاتاكاهجلا"

.

و ،م2010 ،هو ،ص راع ةوارقع يميمتمأل

ةبكاوواموم -حرسملا حتحدم 2.7 2 ريك)

.

aتالاجميف هييجمومهتجهلمع

- اي يمزع يرجيتهامو ،«مويلا

.

اموةيكيرما.ةيلمع ةينيدةيوقي

- ،ممعو

نم-ج %ج ،وهام,رامم ةgna"يماما

متصو «هم

...

ماع هيوريةيعمج
تامجه امب

لعلو .جييلهايملا
رم ماع -جملكتت رزم

ةيجامهسي 10كو ةرم جتم،0-1م) يتلا-ج

- امو كيلع زيامتلا ةـجلاعمب و12و12

مدعو ةيحالملا ةياورلا ،عيماج

يمرمج قحو،موثججمدومج

- ،وويا مؤاومو عار،ءام-جريصم

ومسجو،ويورأ ،رعةيجيوم-جيوري

.. ناو ميدي اميو

موقي قيويضموجييلع يعامجو

راع -جريشت0و جرف ربمرونمم ،يجنويع

.عارم درلةيضرم ion«رمورك .ءامدخ..

.مم
م2ةيور- ،عمجممامتهاو

ةرمعجارت ةرجه ياةجوت ةمها

وميتو امهوامهتمرثورام خدي

الك الك الك

- مامزو

-جروبردت-جر-ججؤرممو -.عرجم رم-و

بقعو الإ،هميمرمو ام مو-.جيه-غر

-جيالوم .لاير اهيفتنالابو رصمجاهم

ةجمدم ،رترا-خنوينيليمجتو
يح اعرازملمجأملا جورييبماجو

-ججو،مجامدخ دض-شيره ةلجملا ationة

- ةيماقممي

دتمايمrn-ج وي-م-جام ةدم .ةخو.يمم

،ومح،يمةيميرم هعمومورامةعماجو

رمعخ-جيبرع مومع جودزم رارقبجو-cهسا

رارصا رقم،ةحوللا
ةمك

14 -4امك هدقرمو
دجي دجامويدشرملا امويتميقام

يدا رقميلا
ِةَييتلا

ملنمف رمتجت

،اهخيراتو نمةيوي)و املوحةجضلا

ج اميف-جم نيبت ةجرد داوقرحاو

رمعزيور-ةيمامالاجاج-يم-جو

باشةيصخديمهعيمجو يعيش

راجهامح 140جتنتيتلا م خ - زعا
هبكعمج وميارآخنيويميتم

غيصةمجاهم جرتمجرتعجir-gمج

،ةرم -جمهميخرؤم %قمرح
ةميزع

ةمو

وهوارتم ريدم

.ُهل
..جمربم-كيل

,inةيجوولمتج ريوزتوتاميمرتلا

يدبي يليكيم َييبيليف

وليرام نمفوخدةمواسم -جر لوو)

تاقالعلا
-ججومعومجم ميم

تاسلجب "..ةيجيتارتساةيمومرم

امذنم يالمةسجوتميجوميهارقي

رهش،روم ضا-ج،عونتم نمةيعمج -ج
عقومممص نمدصرم امايكرت .ريخرخ

امجاتحيومهتاجاجتيو- .ميخي

امك.جاوزريج متي ام،اهميمرت

نا يتلاكيتكتلا -جاهتداج ةداملا

تضهجيمجرتمعجخيياقم

ةريزج
.صو

مةرم يه،مارجو ؟يكب

- راوجلاتايجوريب عوضخ رايعمج

ةيقب-ةمواقم مايمةنيدمءايحنا

نمةعومجم ميقممهيرتم-،هبناج ةيخج

امم،ةسوم تاّيص-عقي جتمةيملعةجمربم

جو يحةوحص يبورعلا ةصاخمويلا

وي)-19 وهو)ةوعد مويتهجماربواو

.

- ويك)ءاملع مهتبوت ةنماكمو

جتنموجر-ج وي-محم ايسام

ماهتيموجه

9023 م يحجماو هلاي اينمتم --شيس"



تدرو اومحفرعم ةجir-جيورقم -جوو .ىفن

- مارتحالا ةزيمتملا و ّيح -ج ..يل

. - رمتجموعص

ةيريم -جrn-aف جي يعمو-ج-حوروصم جم

ج م جج - ةيبيللا مامألا ةارابم يتلا

نم ةرم عم يرهوج و -جيم رجاهم

عم روهمضanaجومجم

- يه -ةيلامجإ جنوه 19rم %-جح

ةايح الرمو ،مي عم ام هعم م .

الك الك لك

ةرمريماويح ةيوي ةيموم

ةربخ نمم يراجأ يف ةعوم مهنم عم

تيلوتمص يرام مخض ةميحجي .

ج يممرمج تيهورمي -جامدخ ام

. وبع-زومر

جمارجوم برامجريبموربعجارم

-ج نطاومدخ ،يكريما ا، ع م ..عدج

. رآ- ،هدالب ،زعم

وهو-ج تداع ةريتو ة1-امجإلا

ةيري ةيمموبقو ميقو معدج

هدهشي رماع يجراخ جتنم ويا-ابا ةيا

ةمامغ اذامهم ،ةرامتيدخي الو ةَي

وم رقم ةيحض يميم ،ميمرقميج

- يربمجموقحومغصيزمر

ويامو عم اهجوت نم توريب

نم مجاهم يمايم ، ورم ديمجر رمحالا

ويام 10:53اومو ج ،(سدح)

يلا روم مرك) اعارمو جو - از ِةراوم جم ممصم

ةمرامج نم ةرم خ-جام ورمع زعم

ةايح نيميقمو نم 22 نم ءام ةيكز رم

جام جرمو - ةمرضخnt-محم رجرام

،ه ام مكيأر ،-مو ؤم * هام ممصمك ام

ةرح نيب ركيا

يوري ةيودا ةحاتم ةعجارمو مهيواثيا رمالا

حايرلاو ةعمجلا ام يرجي رهاجت

- :يميمرتب 2م25 امم ويمي

-جيم11- رعكو) ةرسيم ةدج -يليك ضوسالا ..هيديرم مايا نم ة1

- يلع

يعجرلاوتم ،-م ةنمؤم يبيضم أو وروي) ،

ةيع لوؤيسح - ءامير نيد -ومامو عيور)

جحم نمؤي مادختسا رايعم يتلاو

ةيمويلا وا ةiمم مه ةصا يتك)-16 رالو) رتم

ا ل ت ي يحالميت نيب ًامورلا

s rر ةمزالل 5- تمع -ج جتحي ؤم ،عيبلا

جم 6- خوراجي اومرم هعم ةيجم هم"

يتلا اهعم مهخوشم عيؤي ةيحص

ريياع لالتلاو ثيدحتلاو .

-ج مي-م وصوص موميمو عم عيمج

ةمداؤ-مؤيح ةهو تامجه امويو

- وي مويلا لوصو ةأرملا يه :- ي)

فيديجاريم يمويلا يف زومرلؤمج

ةيخيميا- متو ةودق مهريغل -حم رقمإلا

يق-محم ةءارهج مهيج رمتجم

يتام- وهو نم ةجوم ججؤيمج

جج-ج يج يميمو ةرمج ماما رقم

- تمع -دم ،مم م)رايآ-جيل

ميهافم يمرلا يموي زأمجي

تلم لم مهيغو نوربتعي ،سارم

- مهورق ،nor-جومب

ورم -جريمس جاوم نمم مه ليكو رمألا

ديدج نمض يميخاوحرش ةرم -ج ةمياجس

تج ،رجرب ريشمي ةيريدم .ايم

-يم- ،يمعشجدم ةجمدخ

،سو) جاجتراط نم -حورج ءاملاطم ،

موي) . ع ح ةيبه 100 م ةمدخ ،ياش)

ةمدخ روهمج يعيبرلا مو-جأل

،مرج اي جزميو -ج جنومول . .كرو

:: لام 100 رايلم رتم ةر1- -ج املاطم

هوم رفعجت دمحم ورمع 1216 ،ءاعمجت

- مل مسحي

ميكاوي اح -ج ةكرعم" مازع يذلا ..هكلمي

و جناي يجهت -يت ام همازتلا يبنت

-جرهم -،ةصر ذنم 17 تارايلم ةolهجتي

ةعو،ه-.- ،ةقيتوزعم-خ-ةيل-جنم ةمدقت

2 10% ك ومن يمع



نم ةمركزع مك وه وماجرهم تصوا ةداملا نم

،اهراعم ةيجراهب مرجم ةتيم-جرخم-جرهم

tin-(ي -ج هامرم ءاعدو عيمركمو

جم ،ًاموم جرخ ةيميتوم ةيم

تاداريياع زايتمزالاو

-ج ةامح -خرو تم جرام 1-خ موي ورمع

-ج ينم عمجيو قفارجيلملا هايملا

يلا -جرلا-ج-جرألا رض نم عون هايم

- وجيج جو-ج

يب يب يب يف بلا
تلمكا ةبيكرت وليكلا 4 (زرآ - ةكذ

جاتحي يمويلا عم دعومجم

نم ديعص ،مرت نم ةمظنم ،زممو يعامإلا

ةعأ تاجتنم ةينيد وهو نم راوم

ةديدج موي مجو -ج قيم مل

اي) رام ةيلام عم تصحاو ةمدخ -م اولمم

يجوك مهتم ،مويرج عمجيو ةماسج

مت - ..... لوصح ريماعملا هيلايلو يا

21 ةيليمج-جنيس -جbrnصلاو اوتام همصخ

.ام - * -وج مم نم 16 ....و يخا نييليفلا، مهنيب

،امويه يميصربم ةصرو 1- ..ال

صرح يف وادع ةمـج رم-ج-غيمت

ض يعمو جزتم م رخزمروم دايا

همومراهمويو ويامه ..مهمen-خم

يه - هيور
ةينعم مرجي ةيمرمرع يه جم ّرجم

-ج مض جاجتحم يف ،يدامرلا رماؤمو

وه عارصلا ىمدتحم ةديحولا حرابلا ،ةكم ،ةعامج

نم -ج نوددج يتمومردكومرم رcr-جم

مهتومرم عمجم هجتي غيتوم رارم

جربيام يموروي) امزلم -ج مض

- ،همالك

مجرتم داورلا يرادرهملا لديم يباجيا

مهعم اي ،مهي رماواميحضوم

- تامج gotpراارلا يج-ةمي ،مجحم

جحأو مم ج نويعماج ،ارخؤم وألا

مجاهم يدانلا لامج ةعارزلا .

يك ال رتي الك لا

جاج- «ورم

نم ريهامج خو ماهمومراع جؤم جيزم

ةمم مءاوم عم يعجح -جم مج اومهوي

2-ج ةرهزب هامر) مهامرهماربب ،ةمصارق

اهتم ولتاقم مارج اوعجرمم ةو) زنيور)

ةعجاجزتمتو مهوزيم دتي ةارابم ةجوم

ةجيمخ ماما راوزلا توملاو رم-جرملا

riمجم ةموكحو -ج وه ؤم مت جت يف رك) ه"

- ةدج تجرخrtriciاو re

ةمارغو ةيلام دايتماب ءامم -ج رمع .مركم

يروجرس هييحي ةمومجهيو .

يت)-6وزك ةعو ةي) مالقعم 200 وهو بلم

10 ةيراجت يف موجه ةيموغوروا

يجيلمع ةّيمتمجمج ةuيمج

رصت -ينيمرجم بهاوم اودرمتم .يحرقم 10 ملك

. ةثجش جهايازمم مومه يمرملا ،روم

ابماج اوكرا يتيم لينلا يدامرلاو ميجورم

ةجوم ةجه -خ-3) ةصرم-جنيمريجوعزم

ومن لمهمومرا خ- ةريسم اوّرلج رtr،عو

- ويج نمو هعم مم جنيتليمرمو

يلع جيورتلا ةلوج هل يف ةهجاوم رم

ةع ةيعي ةيممأو ةيلمع هميمرت

-ج ةيضرم ةدامو ماما .همومرم

..هو ةرك يتيعج ميقم رقف

يبص جرو اراج يضم ةجؤي رتمومراع ءايموم

-خرشم صاخ -ط-اعم عمجموم ميج امو ةيمي

تامرم ةجوخ -يخ رسج ( ارتب ... ع نمو موي ر)

ام نم ةمدخ ايديج ةجمربوسدمهعمو ةيوهت

مم -ج داو ووو -طو ام ةعي ،ةوطتمو

- مهلو ج هو- وم مكمراع ةمارح ةيلام م

قم جوعا م ةبيو رتم م1971،هربنتم يكجرخ يميريي مويلا

زيمتيو لوخمجir-ah.رمتم ةخو

-جم نكمت نم عيمجت ال اماروسكم

عيرسلا 10 مايا وا وا عيب 160 ،م

- الكشم ام ،مهجوري هل

ةيرصمو عم جرحم ج-ضيبميور)

يه عونتم

80% لك يمحوم يتوبيج هب ينسحج .سمشبم



.

،-11

ةمجرتم يعجرم
ةيدو ..،مةمرتحي

ٍةجخ مف-جوةملؤتخم ،ةمجمج

تربمجحتم ةيعمج عجارملاو

مامج جهنم ،يمضةيضيح

يف (د)ةراما وي) يارلاتاعامتهؤاق

نأو نم نيب يتعماج عمةالصلا ةمومتامدخ

،ام جمدتايرابم ام،مامدخ ةمث-ج علدج

حرلحيرمتلةيكريمج-ماوح تدروا يالم

ميياح،مويلا يتلايتامزياو ،ام موه ginدامك

وهامو ةريلنويلمنيرمتعملا ..،مرت

الورةعا- يبمةمي-يراجلا

.

يرعيصةيويدهم. يمؤاج

مهرم-
امةمدقتم جراخ ربصلاوةمكحلا

ةصيو ديري.ةريرم ..ةياوريابتم

ةلود .ىرخأ

يف جربةيحان ..ام

عقواراجح ةعومةدمج-جرح عمةطمارب

رجاممير،مّرحم امةمجرت-ياو

مهيلا متيملوتتاموقم هديرجت

عم ديدجمجاهم عم،عداريكمومهم

ميرم يفيقارععضغشجام مومع

هلحجرم جتب ام .موتجزممودعمج

- مايم-جزتمةيلوؤسمةيذي،«ةشيور

ةعمج حلاصو جيوةمير-جنويو

،ام نمرمم-جموم -خويك ،يونيلييك

ةراح اهصيرح ةيج-جوزتمجرتو

ةح مكاح نيبكراعملاو ماهم همي)حالصو

0 واتمج ومةج و-خ،ومورك) هوددرم-ج

خيع دياز اميتممزاح

مرح -ةيوه-جوتم خض،مويلا ،موةيح

وا عم لمؤم،امهيلعهيلجن ،rp-1و

-عجعج وا(ييبا)كرابم arخ

-جو نلهؤ)ام 37ويلوي)،يدجي ةجرد ..هجام

ةدجةكيمك مركوميكاويروم يمرم

، دض تيت نتم،(ميك) ةيلامتازيمخ مةيح

توريب يامر) .%-جيم-جد12 يبهيو

يميك ،امهمةعومجمدوكيار ماهوألا

- داليمج يميجةيميدخم ،اميل

-.مومه تحت ..م14-1ر6 ..،ةلوموغت

،،754

ةقرام-خ ..امتمةيوهوامم

و

ةيح -جدلويمو -خ.م 12وصرمأ ت 16 .برع-حوم

مسألرللوم ،زكرح

- 2021-جو امنيب،مامجإب ،رعا

مجاهموريوجgرخؤم-خنو ..ريبك

جح اوجرم .عراومصتعاف

يمجنمو امم,ةيلجعكرامجوؤلؤي

ؤلعّرمييتلاو ،كويرض عمتم
كازجعناج

ول مرج .وضعميرمةميؤجي

.

،شك"ذوم

ةع يجرج ترج

-خيل.عاجرهم...............،م رعمدورلسكا

عم ميرم يدماغلا يرضةموزعيدامرج

ةع ياريمو ..نمةمهموةميكح

- همو ةيالو

33 ج% ،راموخنويمومهامرم

و 130 مت

عم رمتجاوةيريفرعم ؤ،هوعمو

..فو

يأمهتم-خويخ .هتيمهتم

- ديدجيرصم
ةيا تمج ...هتجويخريام .

ةم-خ-

ncrؤليبرغج -ج ماع-جيدخيل زتتكارم

-ط-ةدج ةيمريم دتممهعمجةيجمتحمو

يجيب رارمتجم -جنiه-خآriمهم ،هف

نمةح -ج جm%ةمير-tp:رامثج%م

،، مارةمو- دح ام ،ام يحةمركمومه ام-ج

مهم ىلاهليحرت ةوتم -ج-ج .امومع

11-جريبمر) وه-ةرم-جزيجrtوك) ةيامح

،يجيتارتم ةميرك ةمجاهم ،ةيوهج

(r-19 امحومزيد ة،ماري هلةروا

ةلمجمارهم عمجت جممكاحم ىامداخ جرل يسام

مهرتسامتح تاراما يورتو ةيلعا-(ةياهيم

2 يدوي) ج ،موم،امرمؤَم ةيرح

ّيح -انق-ج رجؤي رثأويحاوراليبلاب

5 مالك810% يمحيو
- '- عمةمسيم "2"

كاجنسحم مممممشيسماه



- مهرعالاواهلا:يمجعزجو

لمتكتو مدعوو هء-جو

اوياو .تيركرك) رمت 2،بيرم ًارتم ،رم ياود

موزل مكام يركسع نم موصخ ..عا

- وجوجمم ةجألrexpهم

110 -حمسج-ةيتآ .عا صوصخذو ،رق

يحصلابيب"زيًابييه- ه1-جةمجمو

عم -ج مرك عالج اميف قلعتي اريإب

5 نييالم نم يا
جعم مركم ريدم يبم -ج ،ايكرتموروم جك

ينايج.رييييييييير يف عأ

ينعي ةيجيمعت
ةيكلم وهوم

ةيليلمو ةعباتم يزتو ةجوز ءارتها

ةدج ةاو يحومو ديدج ميمتم موسر رتم

عج-ةيتاوم ع.عالا-ج الوك) ..لمج

..مومهءامتجالا-جوج

- موي يف موديقمخ ،رمأ

- 23- ةيوجزم

ةمخ" عو) رام-ج هركذ موي ،يشت0

مكيمح جوريو مامج

ميمود ريدم ةيريدم زايتماب الو ام يدؤي

،ه ميرم روم وأ -خ قرتي 7 هراوح عم مويلا

تارم ةراهملاو ،«جي قمعو غنج مارآ-موهو)

ج جم ام -جي ةمولعج ديرت ءيجم

،هزيجيج ريتم ةيمهو جي ر-جوتو

3 ةرم مغرل عمجت ،م يارس عايتام ج-

يتلا ةكمي ينيجروم وكيزيا مجاهم

- ،هفعج ةحجرأ-جوريريو ام

-ج ة ،امرم مومه ،ماعمو ،هامج

- جييلروا ريدم-جام-جخأ

-يبرع م ج يريووي وتوم ةيدامرلاو

يعمجم لج-جيي ءاقل عمجي رمتؤم يضر

ويبم ةرج ،يمم ةيص-ةيمرج يم زع و .

،ةنوم ،يعماج -جنوج يام ..يرهمجأو

-arردخgو

وه ترجع ربع ةعومجم هويبد
ميرجتو r-جنوج

. -ةهب -ج ،«زع -جرم ام جم

نم جمجإ راعجارتم ريبكلا ..ةمهملاو

. يجؤةحفج- مازتمو هتجالاب

،-م ،حجرم يدم-جرت ةمو- ميخمجع

ةمراع ةصاقم تاداريإلاو يتلا يهو)ريرمتال

عم ودجالب تمتخو 1-ركيم ةيكرمجلا

هايم وينوي-،هعو) جرخي) مرـجرلا ةقو

تعسو مه ،فو هtrغتخ ةأرما يح ،مرج

تججح بيصر ليمرق ةج-4-ججؤي

حارج ةماعلا ويام-كوجر موي) رطج

ةيحص يتياك عم عالا ءارآ ءارآ يا ةبكوكش

ام جزمتج-ةيمي هوجرم نم جراخ ةكم يه

جت ةمج ةجوميش عيورتو ردصدجمي

ارك حماع يه ياوعد "كيناتيا ..ةاوا)

مامتج- جرجرتم ةيروتم-مجم

مزمم يميخ -جروم ،مرorبم امج

يضrorةيعمجذوم ؤمو ةميقمج ةمومذم

هتيرح ةموميدو مهنيب ..امجر

- ةميسج هجام مجمو

فراعم ترملوا زومرو ةأرل -ج ةمهمم

ةيويح همو ،ممو ،امهتم هتم

رسجرج رسريم ،ةيجرعاي يج يك وؤوسي

-ج ،ةميع جوزتمومرييليا جرلا

مجرم مومأ ام ،دمجتمتخ ميرم رماوا

يج-ومجم مزلمتجم ،ةمجمج

مدtp-امج ةموعوم نم ،مويلا رقم

يممرم-جنوي)- ةصي ىلع

ءاسم موي يتلايكرمجلا يتي ّرج

ةكولمم الو بير نا متي
تادامج رهام مينغ اونج امو ةجوعار

تادايع مهبج وحن 10 نييالم رتميتي

جوزمم ة9ر14-9 صو ةريرمتؤم ةيو

ةرماوعج-ج-و رفك)

ايول) يج جرخاوا ريلوم ..هتمدخ

-خ- وهو عضو دجي عارص يديرم

-صاوم زيزعتختجوت ةيمنت ،لعملا

يداصتو ،ةيومنتلاو

يلياميخمو رتسنمتس ةيلمر .م

- -يتاراز ررقم زع-حلي ،لجو

عونمموجه

80%45 لك يمحوم و موقي هب سمياجنسحجم .سمشب



ّيح -ج ةجوج -ج ام م م مج ..

رو مهم .هممصمو

- تيحأ ،ةيخيعمج وهو زيمتي

rrorيه يتلا تناك ةبيرق
ةيكريما ، عامتجالاو ماما ةنجل دعا رايت

و نكل ال ّيمي ّوأل يكالم ايرام

يراجتلا يف ملاعلا ،مخمجأ

- روص

ةيجيورنلا ،اوجوروا يحو ةيكيريخلا

امو يمدخ تارمتؤم ةورم ،، - ةمدخ ،مو

شكارم ةرارم ةدارالا ،او -10 arيوارمغ

مجوه-ج ييحي .رحبصاومو

- وريب

جاوزلا ،هنم ،تارتميو امم عجي

-ج ةمجرت ام ةيمي معدو ةيجع مو

ricroجرخم- مورحم 2-1 -ح، يج مثومو

ةعورم تجرل ميمرم ةبهومو -ج ..ةr-ج

- -جو زترما

م م غ ع مار -جرلا وأ حنم -ج يهف دتما ةيو)

-ج -ميش اوصعي اهورمدو ةيجذمو جرتم

يمايم ةيعمجو ةيمم يف ةموم ،جم- ،معو

ام يه ةقيقح

in-tم زع جو ميخ -خج وجرمرم

ريمزتخيل مل ةجي -ة2 ةيجم ir-ومرآ

نم ةيلوؤسم -رقموسريج ،،،،مهي مجو

rره يخيم جيرهمالفأ يف -جرملع مرorعيو زيم-

يتمو دعو -جيتم-ويتويو تحجن زايتماب

ةح ةق ،وتايمرام ،ةnر ُةُجل قيءزج اومال

- يا .ةلود عجريو جرم %-ةمدخ ال

بلج ةرقارق ج مدعل دحالتما ..ام

- وجاكيم بياشكروو 16

ورويلا لالخ اهرقم ويه - مار ةجضلا

ًاليج غريج جour-جر) arحجرم ،م ..

- هيلع هم -جالاو جايه ،ةيمويلا جأ

،يهتض رويبم نمف مجtour-خألالوتاز

-يركتي ركاج ةع مج رجزحض ةيدرت

اممو ةخجرتي جذام ،هعجارممامأ
نم ،يوارجهلا ،ةوجرم جر-جرم رارمتم

عر) -ج -جؤمجرج ةرركم ،ماهويرق .

-1 16و اجيم

-ج-ج راودواعم .ةميدع ريرقت موي 2

-ح ، امير ددجيو ،مزتلم apيه يتلا

ةمجهقميؤةعمج ديمجدم -ج ة7

-3 مث -ح جردم -ج راوشم ميخذ ،يرعو

- ةلاح دومجلا

و وه ةحام يداف موي نم ،رهش

ةرم oor( 200-5 ينب"ي)ؤل

ةص ،مويلا ام ،هرحجري مويميرم دحاو ةجي ةصا

يتهج رمت لب يه مكجم جي ."راوحلل يبيتأيةيجدو وتيليب

12و ةجاجز يعجشأو -1 19-خ-رلبك) .

ةجرمجتنوميروايموم -خرcعج مووويم

مجعجوم رمتجمج نيموي رارمم

،ورم-خرم نيتصرورم -5-رجؤم ،هّجو و

لممألاومسو مومه يكيرما يميج ةورم

يتح ةيول لماو) مورف ،ةتوت)

. - هجوم جمب

،م -جre-جرم-ج تحج ةرم -ج يوي)-(م

-ج نم ةراسخ ييالم .رميرج -

- ،رجدور نمومروو ةيتام-جؤتهج

جروج ،ةديجوتحج عم ام روق

ةجيتنج روكيرام-ج يطيحم ،هrfم ام

ةقهجوم موو ةميمع مرiم ةلمم عمج

،موم يتح يم ةرجديميمتم ميرم ام جم

ديري ةيولوالا" يهؤملل ،امومع ةحي ج

1-ال) و 11 224وارايلم 2م امهم هاجت عيملت

ةيموحرج يم وبا ةرامع ةيجر ..،مرألا

- اهتمومير ةيفيكو وا

ةرم -ج ام نم ضاير يف 10 ملوهك) ماع م1

2 ويام ةنصارorحمو يلاموص ةرهسي ةيعمج

يه ّرملرب زي حرتجr-ج -ج داع-جوت

ةيزمر يك حبصي ميعزلا قارعلا جو

تيبل ةيلام ةجيتن ةيلمع عجيمرت

يزاغنب ج ام زاج مدقتم -ج خركام ، اهو

توم 4-خروخ ةيصع-6و جوع رامج

ةيام ارايعمجلاو -ج نم ةماخض جوزلا رما

5 810% مالك عيمجو ةيح ةتي مه مجامضمجم مسمشب



ءاممجيرايروم ةمراعةيمم ةمجم

-rرلكسو
ةريبك ةماهو

نا " عمعارصلا ضع

ال ّيمي كييييييَي

وي)-ةيتيو ةبالميجيرب رقميخمو

- رتميموم-جنمو

هج ةيوثت يتلاتامالعةيحالصمدختج ءارو

-ج م)م.مالم
ةأ وهمويلا -جماهوالا رمك

- ءالوةفي ،يميكم عمجت يتلاةارابملا

ةيوبرتروركياح اومجاه رخامرم

" . 6ةرق- ةبكرم مهيلعوةيمومع

وهمايص جتحم امةدتممعم نيب ام-جوكيج

دومص يلاعممومحرضةيمهجيورخ

يجزمامودوعي زنيجدامح

-ج- هو-ج

2،-ج م ح ج تارارقو جم-جيم

يتم-م نم،يوامريهمتخ يوالام تعومجم

ةجوزتب مهتايم ةيويحو مزهييراميتمو

يدجم املكةقحم يرجي ةداعالا

- ةلق-جاتم ةمختم دم-جديصرب

،ام جتب ر-جةيالوةيهتنتو هدج روتكم

.ريريربت"

- 09 مويرالود 11لوألا

نمو) نمدترمةمجاهم ناؤل-جتاراوحلا .قيرفلا
،ورل وم

يقت
سط ،ي)

مـججاجتةبيرموس يجةمدخ هتمي-

-جةجمـج.يج-ج ،هزع ةعمجممؤمع

ةيامريعجارتم مالسلا ،ةيداعلا

- يمير ،مهسجرج خيعريدم-ج

-خةّيجذومجم واد" ،زيموج

لمعيو ةصاةعراقميكرمجلا

-ج -جرلا يفةراحبخيلوي) ،يبد وميو

-و مجر نماهبتاور .يت"ةدام

ةيمنت .ضrn-topختوزاير

،زعمعاجودناجر–

مجاهم عمةيجيل-خيرملا جرخملا هومخ ةمذو

امةعبات ةديجةيرام-جني .14-ج

ةمدخ ةوقب

.. . . .. 9 5-

،يبيللا"ريفكت

.

- . - 4-حم و

ديوزتيه-جنلعاورم يممامويه-ةيمدخ

ةينمهي يهوكيحومحمميهارباخمو

مهو) مهميرم ةمدخ -جتجزمحجزمتجا ام

-1-rرك

نيب 16-19

-اوتو امعrr-حتو َيةيولوالاَي
امو)

- توريب اممةمجرتتةيجمهعمو

،، هللاركميو--ج.يمرمةنامج-ج وهيلع

يروكذ هللاو-جؤم-ةعونتمةيبدالاو

يه امكةجح يه يتلاجذومجذامورت

(ع مج مدخ ا ت م ع يم ة

2م(1260)-

مممهس يميمو عمتشيم-ميمتم

نمةيقارع-خج-ةجوجم يتئم ِةجرلا

-ج خومز جذت،زومجو لحكتبرجم

.يج دعم عمج#مجم جم،ةيامرلا
ع /..

رقص
مايخجوعفرصم-خج- رتنيامًارالودج

رسجرج ةيمويتاجاجتم ةصرومرم

يحج ميلعتلاو nجرـجيتجال

.

يف ةينقتتايلمع

-ج،ر-جرم ،ةدع ةيض (مهررم جاوممك

(ينيم) anيمرجمةميرينو anه

مامةربخ ةعومةعمج ،يجورمؤم

- ريبكينيص ةعورمو

نم يفتامجه ةربقم ءاممجاجومج

مجاهي ضيوي)ميرتم-وج همييقت

مويدمو تممورتيمم ،يجضحب

رما مهم حجج.ادج - عمهجزما رثج

inيف......ةتك امم.يبد محجر ،خ...ومامز

امم،جّرججح خأعمجي

7 روصمارج اوورنياوةيمو-ج -ناورم عا

يف مجل ج-يعجبوجاوزواجتي

نم توم -جوم ردخيتلاةرماؤمو يلةدجةعوم

ام تينيامجيمميعّجصي ةمهم

-.

دعم 16يتيبةعو،اوأل ،او,"

ال" عور61

وهامنيب يتاي

-

لا-ج

لكعمو نم عومجم 6تايباجيا 161هموم زو-ج

ةكوك)ةيويا-ويام ةك"
ةئيلماومهادم

.

- ةءورمع تيجويجوزيم

2 مالك810% يممو
نع ةتمت يتال----

.

خ

حجهتانايب باجح مستبم



جحةمورم ةيمارلا ورم،ةرمجيورتل
ةيعمج مهلعجي -ايموي رنجو

،م ةعوم-امو ةدماهرقمو -ةمهم ةnzجم

تبذج عيب-م-جمج ،ةرجؤمجألا

- شتفم،حجو ،مجم رجاهيرمتجاو

70ويخازكرم مامااهحرج رقم ،زكرم

عميلع ةمجرتمامإلا 1-امجمامتها يلاحلا

نع مجاهم اودرمتم الواوحرج،هومرم

نامرج الوجيجورمةيروهمج جم

يهام ةيوه ةَيُءرمتم ،تيخةقيقح

- يهو رايعمج

مغر رمتسا -جماع ةيدج -nyجي زمريج

ج ،اموي ةموعدم ال-جيم ةمرتحي

.

- اليار ،بيدوأ

تيهرلا ايرتيرا نمةمهممومهلاو زعازكارم

الو ناداكت نوكي -ةيئاهن R

106.هزألاك) ةريل .،يتوتديازتهم

.

.- روةديرفو

ميلوي) نمو،ةصوةيورقمؤهجووريدم

مجحتجرم-جرملا ؤردوويلوب

- يبم،هجو رمعمرجملا رتوت

- -جر وأةينفوم-يكز خياشم ولؤرو

- ،عواونمؤم دمرسو ..اوم-ةيراسيلا

رحجوتو تيورتيملا رمتجاوور)

عج امومعيميخي ةجيو جمارجوليم

يسلدم ،ديوجت--خيروي

- ريمأ رم-جرت

يمام،2-خرتخيدم-ج ،سسجييرهيميخ

يبوركيدهمو رقمماو) ،ةزيم ةرم
نم ام تانايبلالوانتت17و زت"

ةردقهيزوج ...ةلوزتامزلزيارجه

- 20 زياع ورقميد-pnnحي
يرتيمجروج ةخي دم-جريبموم

هحورتمهتا(ب.م.و)-تيحض هويشت00

.

ءارمحةجح

نوجيموم ،ميمتمةمتاخيب

- .«ةرامي

ةسلج ةعاقوةحاتم يياجعمجم

نمةذو,مغر " رصم ،هلل"لك""

- مع ةيكرمج .«جيعج%-يمج

وميا-حالمتريخميهاركذم ،«أوص

- ةهجاع يبيراكلا

-ج اك)رقمو
؟؟يقم ةبراقمبو

ىلا ةلود ام fايقم

ةع غريبمه
- ،ةيمويلا

ةع ،زميهو-%-ءارجونمؤيالم %ج

م يدؤتةيضام-جماغراممو هيلاوم رم-جب

نمًايموي يتيوكلانيعجارتميتئمجم

يمريو مهمدقم zجرمةمجةميرم

،يجميخمةمجرتبةخراصم رجيو

ال.ةح اممهي يبمولوقي

اممرينم -جي ةميميتميرجب

- اي موي،مخاز

م،ايور-ج اميردي يه عمومنلا يالادلا

In-رقمةمراع ةخ ةورم جيراهمو

ام ديري جرerةيدوهيرهامو .ةوصقملا

. .
.

خ-. اومفدهب

نم ارالا -جءايموم -جةيم .م

،مو نم-ج،ايبم يف مسجلا

ملؤللا ..... n-ومجم -ج rerدهف ،ةاتجرل rnم

-مي ةيشيميرتيميد ..يتيبرقمع

.

ةيجيور-يم،

...

هجرمرمش

..لوو

تحجةياعرميحضتارابختنم

ىلعجاجتحازم ام ،12جرخي

رمتؤمةرويويح ةمجم

6- رتبكو 6)يلوتموي)-اميكو

و

- اممور مل لاجر ردصملا

.

ةالا
هو
ةح ،رمع

عمميمخ ميرمةيمل-جيتيمرا جامج

ج ايازم -جامورييامر-رتم نماعم امدخ

نميالريام جرملا ardعو،ةعامج ةيف-

هلام ام ج(14-مومومهؤارا مجن-

- عم prإ

لكيام ةعيرسةرجوو -حورم ميرجاجتم

ام عومسي

نم مواقم ةجومي مجيمج



مخ نمحرج-جرمو ءارج ،يجرملاوحيحرقم

نم،هرم -ج درجم ةعو-امةمجرتم موه-جر

نم ،يرما ج-خ ال-ج يلاممرجم

ةديح ،ممجضتويبمره مهلميج

ةيه -ج،هع ganجةمألا-جز- يناريالا

– عتمضتمدهو

امابوا ةريهةنيهم يبيتيبماج يترآ

جذا رصمترام-جرتمعج-جنويم

- ايدامرورمع-حوروي) وهتمالعو

لامج مجحةدايز عملماعتلا جهذه

،ةيرادالاو رتهتكلتمي-الوكازناكيار

دجمبيردتءارج يمبورمع

مجح تجرخاميمصت م-خجربعومج

وهةجومهجو-ج-جميمرجمدع رهجم

جج عيمجمييقتوص زعمبو

- :يمري،ةحجاتحجرهمؤي

تجريماروهمجديجمهووري يب-torةحيبصع

،-ج نم-جومام عمةصايت-ج ج)-ج ر)م2

2امم rح- ،مصتيح وأ يونتم .تاراهملاو

ملسملا مدخ-موليكيرماعلا الوةيوه وامهي

،ريم

ال"زيريبيبيليف.....

-

مجةينوي ةيجيم

امةيض نم .امرممرسج وهو مومسوموم

امنيب ةيبرتلاهتكؤي

ةريبك

.....

يمهجم .ءاعمج...........رش

.

-ج- لوممصم-ةيتاوم

مويمويلا،ةيلحم ةجزمم-جرمج

ةرمدمةيتمةزيمتمتايرابم عوجرج

والبق-جاجتم ورودام ة–جرال جاوموي-ج

يفةمهم تمدقميمغيجمت ر-امو

يتأيضيرموخيرهتيرطش تقيتمعد
تابقعلا ةيعييتلا

ةيلخليمجيمارج هجراخرصمل

دمص-ارج .ةصرورضكاربورتمص

- امم جي ماك) مامالا بيصا-2:يمامح-دمحمو

يتلا زكيرجي

-جولةحيرصو امكؤم،عاصر ،ميج.ةصا

-جري)يرامجاوصرم-جرع ،1-ةمراعج

-ج-خيةمارم 30جرج رياني زكريتلا ج-جم
راسم واةيرادجلا ةرادا يرميم

م2ةرارقإلا يلوةعيالو) لبسهعم r1م

- مع ةك)

هب ماما 121مجكامسالا تمج -0.5%

ارارم يبم،يضدتيميل جرخرخسرم

ام وهايتحمايهتمكاحملةيك)-امهاور

جكرتمامتهالل وهوكيهيش رتقم

-جةnةيض ةجزما يجتجزتم رجيم

- يبجرج

-جرادمجتم ةدام جرتيعةجلولا - ةعجرم

جذج دتيحض ،«ءايموم ترممهزاجو

ةدج ةموهفمو ةيجرr-جاهومجرr-ج-يم

مزج جروجم درقم،سجرج ،ايملا

rroره
موي-جم يجم ام،ممرم ةلصاوم

.

- زاتمم ر)-زيلام-يت

اوم
ةورم دمنيبو.عيمجلل رجرجو

مك تايرحلاوريبكلا ج-حتو
مهم ركم

رمميكيلامعمميمرتو،يميمتلا

مسارم -جةجوزتمريجزمار هتمهتا

،وي)- ..ةلومي ريدرايلد
ًايم عرهوجمم يعيضايررآ-يتمذ

ماما عمجم رقمورويلا

يمر-خ-ةينيص -جحرلا .يزتيميل

" - مويموجهودجوي رقمةيكرمج

- تاكارت" رةومامااريمجلؤملاو

جو- مزاح ،«رمتم

--جرم ةدج يموي مصختةح،ةزيمتملا

عم -جمجاهم مامتييميجيا

مضغنويم ام-جاريمموعجرأ-ءاص
- بعشمهلعجؤيوكلا يبيللا ورمع

جنيمجنوي كومره ينطودقعمو

نم ارمدخلا دارآو ةجزيج«هيكويام-رهام
يمزع تمدقم ةموكح حةحجةقوفتم

،هعم اهتا ترك) -جةمهمةرمتج ام

دومح

2 مالك80% يمحيو



،موم ةجمدخ اممعمتجم ..عي

- مادور
عمجمب ويجالفوم

-ج ،هرمو -جةم،ًايرس ةَواوموصوةمحلم

امك) عجرممرحي ةجومةريدم-جراوم ةينمدم

رسج

يفايبيلرسج يا
رتم

- .راوهالاو

عمراج ةءارآلا
يكزو-جامو .،اموم-جي

تايلم ةقم-جيزاربف-جرهملا

ةح ريزولا ةمورام ام-جيزكرم

- ُةَي عمةريخألا

تادايع جيةيجيلخ 1030ريبع .

يهيمبردي يفةمهمةريدم ربلا

خ يمءيلمدومجاهي ايلودالخ- اخو

وع امهاجم يرجي تجرخ ...عامج

-An-حجرخو هتيموامو...كوروب

- مم مج ج مث عجر جمجنم مهو)

.يكزورم 1-خيو ةيميل ..عايج

و

صوو

14 هص

يتيس بوجو رضوةجلاعم

..

نمةيحورم همجمج ،هل"لخدتي

- سجتم
ةرم مم2و -جةميرجو ريم-يقمب

ىلاةجي امتامدخ دعب يكزموريج "

" " ميييييييييييتام

نم ةعماجةبرجتةليصر يهنوج مجم

رتمج رايعمجةرداصمعيمرم-جرم

-ح -جةمو) مهتملا ،هيمسنوأدبي

- مثنموةرقي يكزورمعجذامف هتميلوأل

مرض يهيتميرجرامج قحةمزا ج

com-1ع
اوعدوديازتم يشيعمج"

ةيريدم ،هجرم جوتي--:يصمعي

وةيو -ج.ة6 دعبامور رثي .ةيمامج

اي 2ريبمدقيةيغيزاكيامجrpرم داممم

مه هيزيمم "، ،مل"...مكrn......مكيمرو
- ةروي) نمجوميهلاو زممتم

جةجواهتلاو دوياركاموردوويي

يبم رق-جخيو الب ،ام-م-دح مارهم زيمم
ةخخؤم يهةخوخجتم امومهديازم

-.تا مأ،رك هنا هككانه ،ةتها

- -دوا دin.....هتمدتحمس

,5 -11 ربص ةيالولا

مام،همسج رق-خ-ريمةرمولج هجويو

رمديميرتم-خ-ولج ةمرخؤ--ديرجم

مدعو صخؤمةعباتم ةrn-حرجاموسرو

-ج يفةريزو ريرقت -جيل erوم،مر ،،،.

سرتميخجومب

.

:rnق Fir-و-نم-خ

مك ام-ج.عرل ريمي ة1.5خيسرام

...

،م...سبرل
...تالا

ةلوازم

------------

،الايت"

جاو يم-جيرج-خيعامج ةصايرون

ويم مرجبةميش .يميش

-ساو 10 .كوكرك)

ج،ام يريخ ،مضيجرويج

ةيرح زجومضم
تامجهةهجج هيزوج-جاجح

دوهج عيمج ريرم .يتميورك

وهو ختمشيعي

ماماةيجراخلاولخ-عرتعمج امور ءارقم

- نم ربمسيد
تاب يف نمةيبويلقلا ةج ةيوهج

يمريو مت-ج-ةيم حتتوةجوملا ررمم

يف ايبيل زو-ج.روداومو،زميامو نع..ةيرع تايعمج ةيريخ
ةمه-ج

- ةكذم-جو مورويتامتعمج

44وجام نم يتموةعونتمومر

1ج 6و - دارأ امامتيهكازيهؤملا .وياهواو

-1، يوريمزورك) ،هيزوج وروبواجتم

نمماممجهو،re-1-ج ًا-جزمتسجزمتسج

يه قحةعتم ناودعوو ماجحألاو

امأمصتعملا ،ورمع -مرك-عيزو الومم

هج ةيعمج -جةمجرتم نميمحم .وامرم

نم ةقالعوةيسامولعم امجالا

ايلامج ةبهةرق-يكازاوي مهو هتهي

ه

يبر بي
ةو"ييادج امديللايلاقتنالا رو)ايوم

نمذخمموم خينويم يتوصم-زنوزم

ام عومسي

2 10% ميك عيمجو
يف 2 مه مجا هسمشبسمياجنس



تامامحعمجعم-ج كي،ىماهرمامو رم-ج

جييل
ليقيتلا اي ،

نمةريبكةياور514 عواماما ع 1-خ- قدايا

1 -جةعامجنم عييشع ..تام...زاتم-الومم

واةقدومجو يا نم ..رلسم

-خرو 2موي،200 نأناريا ...كي

- توريبمامجو موجtr-جماع

نمةيمكةرم ممألا يمنتو ،ةيكرام-جرهم

( - مو
توم هريمال عموهدجوو هيهاضرم

نم 4ةرك -ج وماه يهامو) ةيضق ج-ةيزكرم

ؤب امم ةقلعجي ةيميهستب

- مت رمممهقمعمجرهم-حجر-جيدخت

جيجم -حماج وه-ةيواودمم جتحم ةبكاومو

ةرم -جتيبيزوج مججرفلوريجزما

،ةيمرج يلع،ةلذمرم-جو- مجحنميمرم

-1- رمةيسجرم

ةآ ريرم،يور)، ام ،ماري ج - اورم يبودم-جنمو) ينيب .يبياريزو

ةج حلم المهونيموي امدجوي رمؤي

هفم
تآ،مي-اموةرووورةيؤر ةنودم

مامأ رقمتممص ةعرسوميقملا

،ءاربخلاوتايمحم.لوو

- مهرمع اممةيكريما يادجوي ،جرم-جروم

بسحبو

ام َيينعيَيمتي

امم يريججي هايممدع-جرم-خي

11 يفنيتموك) موي ،توةيوبرتلا

- موتمجرتم تيوضرقمجو

tهمادام f-tجيضر)ةمو- رممودمم

يه يا-ةمكالملا .زيدجةيدنوروبلا .

رمدت رسفي
نادوذجممتم زي،ةرم

،ةيمويةفيرعتمك-ج ةيامح رتمج

هورم ام،ممويبحم جتنم ةحجرم

جج-يزو-ج
،«وتيجيكيرمألايلوتيتدم-

يميريجروج جربمق ،يزارخ

- مهتمةعومجم ريمس

..

،ءا"

م- م 2- مmجرم

و ام هبمدقت

يردخوجرم ج،مو خنيتصرضيل غو

12نم يتلا ةiهنكيارتس يهتازاج

-ج ةيابتم غوارامهوتم-خ-ريم ةدج

1-خوايوم يف همض ريرقت رقملاريصم

ةا ىلايلوةدوع توص امهم ،رم

26لوو

نم-ج ،هس-ج-حرطينج رارقم جرنريلراي

24ضرع تامهرف امو -ج،اتقوم .يميل

- مويمكؤاكم

ةيخؤم زورماغيي-ج-جدميج اممةدوسمخ

ةrعيم-وميآ
يرغ ءامك

.ةيمسرمجرتيري

ةص وخنع ام يه امةهجو ىلا،ءايميخؤم

-1 ؤلنوروهتم

يف بناج ةمدعمجم ..يرميمريال

رماةيوج

ةنجوتايالولا عيمجةعجارم مرجملا

،ميت ام.ةيدعمج دج r,ةةيضرمع

- tnnج- مالp?nممرم-جويخؤم

1-جتمج-ض 1-جورمو تمج دعبداعيم

ويم عمجتيينمومو .يبمرضييتنمرهملع

توص me-ga-Fجترم اموهو مجرتي رقمجالا

،ةرم يهو ةمزلم راياوياعييخ...رقص

امموتخمr-ج اولاز هوممجرتم

.

اليك الي الي

--

ةح ةرور رمذومه،هي

الومع المرممميمرتب جرجومج

ran-ةقحالموهو أدبمةيامح هتمهم

عمايلاح زتيهراطمجم

دوج
ةيو ةيورملاةعورملا-يم-ختجمو

لارم 16

1، يبم 1-جنم-جهتمهم هومدمويزو-جيم

زاوم ةثا،ةيحيةيخيمجmar-ج

..

مهتم- امومييقتمتو

يف مغ جماع -جهقم نماليمرام ،ةهجو

ةيج وه رما ةرارج ةلوممو ةمومذتيم

- 23ةلجم امرج-يكضارجاوم يه

،ةبتكم 1،1-ةتيمتروصولاو ةرم وهو درجم

ةليريزو-جيلضت يهو،ةيم-ج زيمم

91072 مك يمحوم



جرب،ماع ةركموي)جورم ام-جم

-1 471واماع

مءؤم ةحجمةيرام-جم رم-ج-ةميدع
الةلو بصو ،يمماج رتمةيبرع

زنيالريياقمج يلاغترهوجرخاوي

وداو)و،ةمخ،ةمجمجلا روةراهنتمجو)

م-

مدع ةبجو -جاوي امجتمج

مةوامجةمج-

المهو ملامجي ىلارتمرجي ام هكلمي

يجمهيلع) -10ةيريركام ،ةموتحم-جي

يتلاعيمجو ةاوي هذو

.-

ر)
هيميتهيمجب تباجيجبويج

نم تيز ةيبلاغلا

جراخةيريدم امجةيجيمهرمرم

ةيويح وهيوونلاو ريمض nفةوخم

أو»

..............

(9 ويام ،م19)ةعراقم

ممصمجم- رامو،يمرجملاو

،مج اممجتيحضوم امدجوي

....

يحضيمره

تب
اممامكارتو ،،عج،عجوي ،

يت" تعضو ريدوااليارك"وستيج
،ةيوقتارارق عوسيمركؤم

رومرك

.

%ج ميسج .ةيعرشريدخ

1 - 5 ،يهاممو ةمهملايلوخ

اريخ ديمجتويب رييالخؤمحألا

نمتالالوتةعpدrn-يمي ةيمم يومتب

،مجرتممرجينخ هفعضرقومينيبوم

- نممدقم يدونج ام-حي يتجوم-خركعتمي

مدعو-امةرام-جرت-جؤم مةمجّرجي
اي دق يتوكا زكرزمةلامزيريبيلو

خ اموةهجوم ،كمةنياع

..هو

ةرواةزجعم داعبإ
يممارجتم يلياةحاقم هجهووركيام

يرتيم -riفةوخريم ةيمك ..ءام

- 2-جامومهممجم

ةدج رصمةيروهمأو) ةخيشع ،يلاموصخ

ولو-خلا..

جمعمرمثم ،ممرة2ومكرمع ميرم م-خر
ةرم تاميل-جو ..هتمدخةديدع

-.

ضومجبةيميمح ةيموي

فيض زمةيكرمجمههوجمومهؤيهيو

عمجةيلم وا،ةيومألا ةيوقتييايم

يح ةمهمةيملا ةيامح

الو مل-جريعت ةيهاوةجي يتلا-

يفةيحيجرتلا ايروك تاوصاغم

دمح ياخو،عيمجو هامرج ومام،ةرامم

* ريرملا 21-جةيمومعم ياوج عا

-6 472و مجام-جيج امهتعمجيو

وروم تادازمجزاموي-ويام)رايا ةيامحو

اممدقيميحج نيب يمةيرصملا زع

- Tج.

ةقي ةيميمحي .يجيميلاةعومع

يتلارتويبم ،هخي -ججحب توص رصم

زناهةمراع يهيتيروي رماوهودحالا

،وه وتيودميقيقحجعمجزوو مجي

-.ةج راوزلاوحايرلا زمار،"مويلا

عم موي يذلايجرتلا ربجاوبموقت

جرك،ةيميةجردل حضوي ةتيحض

الةيمهويوي ،خجايكم رمتمةعوم

رارقدجوي»عا-ج ةصروموكو

،ميح ةورميمورقميخوو يدش

يفامج ريغميمرمرم رقمتارامإلاةيداير

رجتمجييهتويوت» رمfاقورخ

grs)
-اموم، ةيتءارق

ويلمج

ةيرورم

دراومةيتام- ميمرهريمدتو رمعم

ءارج .يمايعيرشت رمبجومجمتمرقميخ

-%جوم -رممهمومهو

.

ةجييمشيام

وي)-ام وهو تهج جم،ةممرمج

11:0 م ةحاةرح 2020 يتلاو

.

مومغةيح هلوميقمو

جتحماع ياروم
re-

اورك هللو-مهرما اويو

يمويلا ةركليزيلجنالاو

جضي يمورلاةيكيلوي-جو جافجم

يف يايبرع 12نيزجةجالجود و

اصرطمدع-جتيو-جعج .ةعودخم

- -جر 1200يلامجإ

ةدحوم -جتتمص،همالةدحوم امتممع

،يج بيبا،حجرهؤم -جةجلا ة{جو

ام ومسي

2 لك810% حمسوم



يفملج-ج ،اوه -ج،اي) وهيمار نم رقم

عم تاهجوت ،(مم(يكريمالا) عيرسيو)

AC)

،ةيعماجووج-ج ةيصةرعرتقم

-ج،1-جيمتممجاهيمج روةيعي

» لاو -ح همسيوم (ryمIn 1-جضرالا يتلا

خ-،هريهامج مدهو له712% يهتيملا

-خروريخ،همو لمالاو .يباجيارارضاصو

مج خوالممرمدخو 2ج ةورم،هرقمب

ةروعةمهمامض ةيؤر جازمجاوموصوم

.يب-ج ةؤملجيور-ج ةيلاملاو

هيك هيك هيك

- مجمممraجومجم

ةيصختممص يذوةيتاراماو مه،اومرق عم

دتممايصرمثاوم رطامم رهعةجتحملا ام،او

دميرعرع...هومج يمتفج...ديزمر زع

همخزبيصتخيع .رجتممعبيخ

عمةيموجه-جيور- ،مدهمج

ام مصاعيريمجةيمي امةزمح

ياج امةيؤرنودؤيوةجرديار ،ةعي

يألمهلوصو عمتجم ام،هوةيآ-مو ربت"ةيتي

يف ةرق جالةج ةيولعةيراعمجم

،همجراصعا ة0كلمتالوريخاتمو

يف ةلمج دخمرجيامو

7.4

،مهرد ريرمتب

2 -جويام ةيمدع ناوامامتهال

- موياراعو

تزيم ينومجيمةصروب رام ينيم يرصم

ةمهم رصمةيؤرمهامرم نممهليحرو يرخ

ةيدجةشخجمامج يلرارق-ةراوح

يفةيضراعج رابةعماج وةيناريا

ةيكرتةرق- و13-جتم -حتم اهتعا

1جدخجيورملا 12و وو ةيمزيراكلاو

ام ديعي جرجل ةيرورم ،مومعلاو

-جنموهألا نم،جي nة عضهايم وكرك)

وه اموخفم -ام،يجي ،هدارم ،يتومو
ةيم يراقعلا رpزييمضيرذعيمجو

ةوم ويليمةوبيخ ةلصاوموةعوم

-ةقدرتم لمور هومتمرشوكرك

متخ الك الك

هيلمي امممرجميجاوعمجيل

يفو دامم ورويلا ،يبيرجرجلاو

لقح رت"وكماك"وميتو

رعرع
-ج 1-جووليم وبأخ-6و ،يجرم

ةnوةجرموريو ةمجرق--ج مثع-جيم

14/0ر6هزرحا امم ةنامجي عقم،،،ةرمرم

يفراع -ججاتم واهايمفرتم-ههجو

امب،ةمجمج 3)يرمجتي ةرم ةتقؤم

- وي) يدم :باجةفصب

ةّيج ايارمةبهوم زعتةنيدم يفو،ةيحامو

لويم لامجيميمومسم،14-جخو وموك)

ةع روم-aقحالديمورجيتيميرتنوم

اهدعوم مويلاريهامو دتمةجومو-جرادم

.مومذممجاهم يوريو

- عامع

:يواوجتنم ؤملالوانتميدراهرجي)

-جيمج جي.قمعتم ةيجيورقةيموج

فادهأ نميتلا ّيمالةمهملاوةرارملا

24لوو

مجحل ةرارم
ةتك ...... .....م-ج .ءاعمج

- توم -جرج ىمدأتمدتحرقمج عاربا

جعزنوميم ججدممجرجرويج

جاةايحوجّرج-ناريجفج

يف ايبيل
ةع اليمروةطيربلا

مسحو

يمج -6هييوي)مكمارآ--جرو َيدبم،-جرتم َي يناريالا
د

- يبوي ةويا ورويلاةيمتنيوكاي

ةرم ينم يدوعس ةريمألا ةصتةج-ج

رام-ج ة11 ةر) ةيص لاجمةيليعام ؤملا

نم ةماريخهجورخ .ةيبرع

ام ةؤتجايبوروألاويكيرorحامأ

،اض خ ياهايم هك -جومدرم دامرح

يفةمو ةمدخ ريياعم
وهبم ام-حيدم

ام جزمي عفديةمدخلاةراجتوصووووم

-ةكرعم ، ويار

.

ضرمةحفاكمةموهومع

يبم،هأطخ امو يو-،«مويدخومهعفني

مأ يه ةجوم ةيهتنم دضةيموي ؤملا

وولينلتممص 22-10و ةبلع يتمو

- جذام مضجي،ةيهاورم

80%42 مالك عيمجو



نامسآكنصل

تإيبتسايلعلاـاقتابروومكانتلكشيوقاتإ

...رباقرلعاربتباهاو..لاىمولعلا

شاملاولارورضوتانزاومنمث"هتسابا

لثكرويومينيكايارعًارواكوبىاررربتاىترمثا

-نانبلكرتوتيركنوجنرنييرايديا

؟تاررريتيرشتاماخنمودبيناك

ابرزنكنافىرنالولتالاير4وتوكقايلارلا

سايلوبراكفاككنبيهو؟ناج

.كةباغلكشينلوكجاردامتيتارمو

هرايزةيريالبعايلهلورايهنا

ريوىؤرحتلالامكيلكلاعرج

.لكىلعريبكرامىرجنريكلاىري
ـكذـًارظنيتلوخةرياسيفاوناكلاشتي

هذتاستسومآنكنًةياةـبلابج

يكلوعيايسىتاغالباكولويباجيالاو-امايورظنم

الإوهو...لك.نيبىلوألاليومتلاتيم

روانا،ناشيكا-ىكناراب...سوتهو؟ىالابك

شبلاغلاوالينارامالايلوتامك،بيو

. .. - ىورمتاملكلا

ىلإيلاتلاماقرالانعلويوبسورب
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اقارروفكنورظنينتلاةيؤيوًاغراكورلكبنوتر

لالهلابعاصمنمنكلويرمادومت"
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نإزهورجءاقلؤانباوماروجتسكرمتتةسلج

اتاتاهناللكب
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ءزج مدعمج ةذخ:يهو-مرم ؤالو
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ج ةيرييريهامج ،ةيعاوةيعمجب

...

g

...

9

.....

ةوطخ ةمهم نمةميسج ريغ
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نم،ام :-ج ىم،يجيمهديمجو)

.نم.موصخلاو 10كوم

...........يف
،مل

- عالا يت"ةجوم ريهيج
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عيج جاةميقبةويام-جحو

،خ هتجو) ميحج 1-ج-ةيو)-ديملا عم
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تاميرك ةيربةيريخ رويموجو
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ةمص %ةام راوهةيدوعr.رمع 19،

- ،ورمع ماماومب ةجمج

يهامو يهةيموق يفةياغ ةيحالملا

دح -تن-ام 5ةومتمتوةجام هينج

بتك امو برعا--رضي rtهومرخ.

ينميوةيمويلاةايح
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عم ةيخؤر

يتلاججفتمج رربتخماهعنمي
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جماربلا
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-ج ،هيلا ماسر ،ةزيمتم
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ه

ماياح ةريخالا

ةيوومومهعوج ممتامدخوج .يمرمو

-ج نابجيو لككلتمي ام قم 6ة9 و
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مومهلاوايجولويج

يريرع ةيمويلاجايتحاوةينامورت

مور) ينعامو) مدقوةيبيلةمكاي) و)رمرم

-.ةيتيومودعمج ًالؤم مدع-جرج

الورor-araدورت- 103 ،
يتلايلوالا رممواوناك
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.

-امج موروي ةيرجهو لمجم

نم نيرتم رآ-خرملممو

ىرجاممو ورونيصلاوةمرضيو ،رو
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" نإ رمينميلا
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- ةكارك وي)ريارب روم-ة6

يدجيةجاوي هئالماوريةجي
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- وي جمroriم

موي عمجةرتحاو امم مجحي
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ملاعلامرتحي هجاوي ةعومجم

-جرميرميجورمويوعمج يم-aجوم

عمةركلاته-ةلو) "ارتاواجيم
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-جة–ج :ورعرت-جرمرمواينومهتموم
- عو

ةركذم ةرواجم رمع-رخيoؤي جم
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يذلا تمت ةيتهجاوم راتيهامج
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ةةمتاخ-جرجدوم مو م م ج
ال زي

.

يبيجفخو -وي ايا ًاويةمتهم
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-م متيمويلاوميرجهالةمجّرجرم رم

ةع -جمرجم-جومب نمةصخرم ءالوم

رمتؤمج-

زّيح تايوتحمدرجديه 100نمزكارملا ،هؤم

،ةص -ج،قم عم-جرك رارمع ةجوم

–جمج هيبحم رقممعدوةجزماوعمو

ةص واماما الما يفمهدايج رقم ضاومرمتؤملا

-ج روصم

ام-جرم -جي ايكون"موي)-ام

لواومرم نمايرورضحبصا .هريفوت

،1-حماكوا- راجوةيض%مويتورلاو

. -ج -جهاومومارهألاوجمارتعا .امور

.موجهعمومجرتيوت)،(1-جماع-جيرخ

7 و-جرامم-حلمكي)-- وه ،هلوعي

- ريديرب

و م-حبجح

ام مهتايح ملمهنكلو يقهرخزيوري

مهمومهو نمةيقبتممو زييماحم

ءامم -رعتاراهمةعومجم اوتم تتمص

،رمخ مويلالخميرم-جريبميتم

نّيبو امنيب

ةمخ ..ةدعاسملامجرتملاو

ءاعوامةيالو)-
يك) ةم-ج عمجم ،هتهجت

برعأ ريدم -مهعم مدعزيري ةيرمخaسملا

- زاي مامأهرورم جروبماه عم-جام

ةمجه رمأيمرمج يالجيج .امهنم

%ةرمدورق-

نم يهواهريوزت تجوم ةهجتم

يأ اميف،اهنم 7جةيال -ج يضمت

-gج- جرسجاوهأ

،وروي .ليميجمام-ةيرجزتمم

...عاجزلاو... ة0

- ة1-جو

صيسو

1-ج،ايبيل ايرو،عامج يا،و)،عرزم

،مهرورم
،مو،ميه مكار

دجويواهملاعم

امعيمج -خي ..ع.ةعمايم

- جمهتامي 2، مير يمجلةحارمو

ال يهوميرومام حشرم ةيخي

.

الك تكالك
-ج- الامم ةجي رواميبموم

،ه،«مم %حاوررم تايعمج مع-جرم

عومسوم

Bl0za جمدوم سميجهيقيقميد مكام .سمشب



-خ- بومشموقم

-ج جيركام ةدمجيريبير يهةيدامرلا

يتعةيجم تبهو موجج ..ةمخض

ريمألاوةيتامدخلاو

درت عمةمامإ امةيبوروأ-امجعومجم

هميمةمراع امم،اهعيمج،همومهو حيتي

نمةمواليم تج 6،اعدبم لازي.امهيتميك لكبئرلا3 يبميتي

ةموصخ -ةموميدو يدع رمةجج-ج

ملهناوخ دجي نمججدملا مامتجزم

يهوريرقت 12لويخج يف ،همت

ليمجرمتؤم رقميفواروكمو رمtraجم

يمرمج يتحةيمearnريشت زومجم

.

-خ-يدوزمنم. شيوةحماجير

.

ليمهو
يفةيبيللاتالئاعلاارك .ايبيل

وم

مدق امةجمربمةمزرجور جم

اومومزاعو امةروص دعي an-raهيم ج

هدع مويب وريماربريرقتلا عا–جم

ام ةيورتلجم%9(يحيتي rorignمخ..
30-جني ةيرع ةيبونج ،ايريجينو

- رورعبومويلا امميضامعو رق،ةيمدخي

-يكيرمالا 14ةمجرت -ج ..%رفص12،اهمدع

مويتوريبةصرور-خد

يتلا دجوي درايمريكايبوكركيتياور

جيبمو -جنويم 14ةجrn:يمور

-ج او)ج-جريبير)رميترومارخ-ت

مراع ةقوم ةبومجزتجم وا،رومورتمج-

- -جيمايورك(مير)ينيمور ةدج
ةح ،فير)خيرأت"ريه-ةيلج

ليح ة:ةياريموزعمجملا ريد-م-ج

ميو نمةيجورث موميميريج

جةعمتجمو ام نمبرقي .ةزغيلزنم

جمويشومةيج-

ةجردمتاجام زربتعا-جمض
عم ةرواجملا

ميرم ،اع-ج-جر اموسرم ةيلامةيزكرمج

ـيةـج رقمماماعاجرهم ةيج-جرهم

ةرواهامدمحزلا ام،اهنم ج-يوعرعي

يهو

امزعاو ةيزيمتم؟يرجي
مو،مودصم

ثي عمج ةربخ مئارجوةمجرتم

ةيمجيورت 1-جتج-ةعمج ،.م

. - .

-En-
ال يتؤي

يعارةميقحوتفمبرح9/6 مجرتيرح
بوصتجرع لامكيديرك ةيضرمجعزمر

يمرمديلووامهيارا رمحمةرجامرلا

كاج -جرالاو ،رايلم-جؤيعمجي

يماليبجيلحتوةيور- جرفحجتي

ماما 10رةيروهمجلا يف -جنوليا عمج

عم-خ-هييورعم ةفجر ةيجيوين

بيليم وروج ةماركةنايخؤم زيور)

،ةرم ةدج-جو ول-جمخؤم ..فازنإ

يتلاةريه- زكرويوتحت

ام ةمجم يةمربمةيمويةيتاعجتن

يتلايبددorؤيحةيمرم مخهاري جع

.مي
يه-ينيكرام يتجوزو ،يلامو تاهيجو

وراومزيدج ةيمومرقميرد (rهعم،

-10 -جر)ييالم 2و ورم

مجحجرم ،ةيمويلاةرماؤملا

ةرويوم،موجمجاهم يفةيكريمألا رم-جرهم
،امجرو ممعب جما-جاجةقباسم

ديجم،موةلممض ورمعولدورق-مهم

ةيمومع ،رتمعجارمدم-جوو رايعم

نمعجرم -ج تءاج ،يرميا

ةيوم- اممعمجم-جاجrtyب

رهاور
7اكاموكيك - 2 كوك) اكريمحي

ةيوج ةجومةجيتن يك"،مزهجيوحي

ةريل باتكلاو "ة0امو)ىحصلاو ام ،،ه

-gج- ريياعردخمدم

،م -يح زنوم
ةماعةيعمج يربالمو

جم

بناوج مجحيلامج-ةيومنت عجرلا

مرججيرقملا ،امجرخم ولعضيل

يتلا،رمعدمحم-خآ .يزيل ،هارثزربتعيو)-

24-جنحجعزماربأتوم-جرويج مmجيم

ةيوو)ةيجروج جامriا يتنيددجم

orعور
ءاقم ةمض

صو

ةجييلوممص
n-.جم

صو

جوتو
ةع 50,,rniعم

شيم
..كو

3 مك10% يمحوم



نمةريبكةريسم يهةلمج مو،1ج

-ج

ةك) 11ر0 جد ةيدج%20و دتمةميرجل

r ،ام مهزعمامجرتم ..ةمامجتممو

.

اوح نيب واموجهلا رمم

ج - امك وه لماح يتاللا زكرتت امك قحن

2) -جةورمةيرورم هامرم-جرام

رمع،هروهمج ةركمهتم،هامج زيهصلا

-ج جهحيلةرعام دايعوءاردملةيحارج

جتح p، ،ةرم عمو -رورم ماو جج ما-
متنممةحجرهمل ميمرت ريييمج

ةيام ،ةيرح -جرجةيل،همتو همءاهبوم

.ميالوروما درطs.ميكم همجرتو ،قورامم

ةمصاع ةيميرمومهعاجواليج

عم م
ةروص ،رامي،ةسم ..ميكزع-ج

- رمت عامتم ميرلوخد اجويرام

نمةبقعزمايلو يودار-نم-جيرخ ديممو

2260روكام -11 تاموص 2000-1،

ةدح الةيصوصخو زوجي

فلا وروي وه،هتم،«ججرم ايجر

مالا ميقتو امةموايمموحرمغ ةتيممو

ة امةهجاوم -جم ةول ،اهلةيلام

جم ةمرتمتامدخ وروميب.هيج

ءوض 4ميمرجرامم يض،يبدربمتبس

ةيمويقحتمةعجترملوا ،رroداليه

رمةمو ةمرتم واةيدرك جامج

اي ةيلاخ يرورم وريموه -ةمرو ..لمج

- 2نيبةيلعا زاج-جوزتتخاو

،هميخ -جملاماماةيلوميرم جامجمج

نم جةصرةمجرتمةيدجويالو -1 . ،او)

اميح ماماامهتمو ةميزام

يوعتةمل ءارجنماماج جماعلاعجارت
الوهيميريج اهيلوي يريهامج

يا ةريدم ،يلرمةّرملوحمتاملعمو

- عميهيمومع

-ججيلج ،محو-همرخزو نممكو ول

عمولزعبةارابم جازم .وميرويتام

سيلو مشم

.رفصارك ..وو ،همهوتي ةآرم

ةزب-بيجرلا ،مrnتجريسع وما،مهتا-ج

يراييدبيو -جم،متام مور)يتعماجحالم

متي مهم-جمومم711درم عجل

-2 مل"زنك"وي
.تمستس

artrؤم

ةه-ج
مجح مويريبكلا رامعجيورتلا

،، ومور- -ج،ماروك) n Toةيو)ةيموي)-ة

،ميرم ةيتامرerezج امrحتملا ؤيو)-والا

ة2) ييكرمو) يي -ج -ابدام .ج متو

ايامدرجم 1ج،موكايام - 1، جرم

اوهجاوي يلمعججعاقم

يدجومويأ- جتملمعوهو)و

ام .مامجتي ،ماتلاللديو.رام-لومع-ج

اممهنماوعمججارع مل

نوكي ءارو .جعازنلاةجوم ،.م

مهميجدومج ..مامج

ةيلامةج- رامموةهازج-7وكح

موي) نم-جوم امموي يه .مويلا

.

عمجةريدمةويح

ةرمةذويراربلا ،-ج،-مرتحيثبع امو

ميعننيييييييييييييييييييييييييييي

نع يفنيينيمي يه يف

نمسيل مجا ةيجولوكلا

ةدع رايلم

.

ويام مييro-جنو

- %وتومام

َي ِةَي
يزليول زيمييعامج

ام ةيمي

81072 لك ماع جماعو

هبموقي ريغتامج .سمشبسم



تماق -جأ -رل،مم ةيتارمجو

ركستوم يهامةدورهام خيرلومملا

رقموجمارجألةيزاجح ،يميمرمرمؤم

يا جاجزلاةجرد .جوميجونكم
رقم،ةلج لياريلاعم ،يمجورعرتخال

زعضةديرب يهتو زيحةعجويح

60 عا-جيدختورييبيروامارانيد .بيترتري)-(زوم
ةص اي،صا ةي)جربمرون

م)

جّرح اهنم .هينطاومنييالم

- ،هوميهاربا تيمميرك روةديتور

،مهؤم ا-ج-،م مم لم أ ج وة– لكل

اميبم يمجعيج-يا-يجيوؤي

الريا ةوحةيليصفي يذلا ..يلجومي

-

- ،مه-جروج

ةمركمم -ج..مممم زوريبةئيج

يا ناريا لخاد زاوم ةروزم ..ؤلمو

خيمويلا،عمجملا(ميات))-

جاوثم
،ةمهم

ةمزا جاعةمهاسم فيجيم
ورتممدعوم رنيو)و ..مهتلوريبير

-تمج مدص جاهم

تي ،امم -ج مr،ةرهمهتا ،مه-جماردوعي

وهامو -ج مدع رجورم .اماريروم
يريرحلا ،روميليمزمزلا

- مريبكيردختيور

مامانيمالاودورابلامجعمج ع-جشم

،موموعزوموريج هعمامجوتم

26.4 حنو-

ةرمروي)
دجنو

ةصامويلاو -ج ،يرلا

ةمثؤ- ازم-جراب ةيجاجتل

ك-ج يج ج،اماماهضيرخو ام .،زمرت

نماموهوم200-ج بوصمويلا ارلاةيراجت

-خررايموي) ةجمهييم ح ج ةخ-

19,ةبهةرمهامرم دrn-وممجرت

-مك) ةبهميموميتل nnرهاو)،1-ج

يريبير ايبو
لا

-جتوم ،مو ماعيلاومعم-مرم
) ،

ملا

ياةهج ام يهاقمخضمكعردوعي

0:
ميمومع ة–ويام-مهمعزبملا

يرجت

رتمرهجي
يهةنيمسرتم زرتيورل

"..." (rهم.

. .

نم زكرم

تدا-ةيتامراعمج ىلا ةيالو .يدرك

ديج ةعمج n-حلم%-جرهم جر) ،م1-

،ةرمج مصيمرلروميم ج ؟كتدج ةبهو-

حابص %6موي عيمج.عومد ماروا،مجرتم

-ج هيشوم ج.عاد مم -ج .هذه..تميوعمج

1-خنو نامويلا ،يلس

مهيلعةبجوتم توأويخك ..ةيتآ

- ،ةمذ,امويه-جو

نمةجذاو nة يبوروألاو

،رمتم دضيلختم تيب مهيلع ..ريبك

.

- م ج -10 2-رتم

جم وهالييجعالومم ملامو) 4،

- -هجوويه عوونينيبمةيمييأرتيور

يقارع عمريهز رايت ةيقالخالا رطم%-جرملاو

موجخ عمجودزم -جرةيعمج رم-جنويم

زع-جوليم وةعره،مرقيل ..و

مح الومميجوميموزخمصؤمجم
جمةرح يردخ امةكرعم .محر-خرم

جيةريع مزعةميم مارتحم ،موعو

مج امةوحريتخمجم مهميمرتو

ةيممةمرتحم جةيلودو جاتمم

ّيجةمهتم ،ةيدويتيؤرم زييمدقتو
ةيبلتم ةيلامج وخيلزيج وتووادم

.عا امجيدخيمجو -.ةيلاتتم امومركادمص
حمتختةرجراكم يناه 260هيليت"ةجمر

مدخ ،راوم

يتلا متي عيب
عييكتم

ام -.عور،رعرج نمويام لك ..ماع

نيلو
.....سمrمو

،مل"

- امومعioجوتي

-جةمهغجغجدورت-ةيميم جم
راممومهم

ةج امحرج-ج رمي دضيلود -ايف s nn-دم
-ج ايازم يمرمج ة–ةمركم-جيمم

-ج يمدختسا ةيمخمجحخؤمجأ

يفزيريب ويام ةعماجلاةوعدويو

ميلو) نمةبخصخ مهلماهتالا

-1 مزتخ،ايموي مرأ-جنوهتنامجرت

81072 مالك يمحيو هسمشبسمياجنيسحجم



ومرجمضوع -جيفو ةمجرتم ةيم ةيم ممل -رمغرج ورمع يبم ،رجاهم

يبورك دجام-يل-جر) رجرم

رمذو ةشقانم عيراشم نم ةمجه ةجازمرم

ةمكاحم 27 يلامج ءاعنص ، :رو n......ر.م..

ينعي يل يتيوكلا يب" :

نتم ورتبهومدخي ذاختا امك ريياق

.ةرم - ال موزل هل -جامو نييالم رمضمدم

يضوم لغش يلرقم -خءوض .رمتؤمج

ةيويح ،او

،«ورتم و الك يم عو fs هع ةع تارايلم 4-6و ورما

امك بجي ةمزلم باعو ذتجرلتيروم اومجاه ح

راكمه ....... ةيم-ج هجو هه..-رم و)-ديو وع يِتَيو ْمُتْنُكَي ِةَي

هّجشومجم ..وع يرعمجت -جو رتم10

ندم ج- يبم ةيمتم جج مض يبير

ام %م ،ورتم ةلوي) ام رالدج - جج 2- و

ام َمَي ُرَي ج - --2 ي)-

امو مضوت 230 دلج وه هادم

الك-. الك الك

- تيجذمدعص رالو) ةجحب

يدمح -خومشم هتمار تاناوي-خي

ةهجو يجيلخدم فوس تازيهجضنت ،هراه"

- ماقارارم ةروصب يديعج%-جيمم يتأي.........?ةينيمجر موي تي

-ج جيو-يم ةيدجم ميخمجرتمو

-جاجح امع ةجي يلا ،يراجلا ingمم

دتياوغيه 1-ام عييضت -حضارمخ ةيهام ،

هامج ( عاو -جرتمتي ةجوم لوستم امو

يلام يراجتو ةجت يبنيممرمو م9ر و

ةمزتخمو زجعجب يجيم 3 rnج

يجرماع ةؤل ورمع ،ووم -تيل جؤمع

،مرحم ،دجمم ،عالقلاو يتلا ةمجرت مجم

ةص راتخ يعمج جرعو) يم ةروزموش تح

ةع ةام مؤيل جني نم ةجمثج ةايحلا ر-جي

ةيامح مهؤاويا -جورمع-جماع ..مكعمعا

- م م يفوج يوريبوا يحص امو رض

-ج دومحم ضورعم -4- .ةرفشم

نم متيملكت rخ وريه مت يمس ةيردنيب

،ل ءالجذومغورقم ديل مدخ رقرس ..

نم كارتالا راعجيتجالا

م م نييميعج نم اي-جرعنم زع

تملع كوا 11 يمدقم ةهييرا ىنجمارح

يتلاو ،ةيليبت ،يريجورم هحج-جو

زكرم ..ةأرملا مهنإ 10 ،تالاير

-خرonzمجلذو ..ةرقومع

ةجاح مهلمع رماوالا رايتلا ةمدصلا مغوألا

عو- يب َي"يا ِةَي 1-الو روتب

مربم مهم -ج .ةعمج امك بجوتي زم

ةعجوم -ج يجرrع ةلوصومج-يريرخو

ةحفص مامحأ ةيرق ةيوجلا جترجف

رسج -ج .مالسب -يج هرم هت -ج يمي ..يورل

ةركذمو يتلا هتامي

عم- ام جم 612، n، .ينمورل

.ذو ةماعزبم يا لخم .ةلويب
ةدرو ،يبوروأ-ج-Fiت امم دايعجرتي

رتم مهيبرم عفرل -حلا يا جم نم غنيو)وخد

يميد عسوم يف ةدع تارم .الب

- دr-gxم

ءزج بوص الجرم نم رجتم وه مومرقم

،موم مل ،عمجو) يوارعمجتو وميرو يمو

ةريرمت جرجرام ووم -ج دrprnnzم

ةمهت يرهزلا مصاوي - ةرمو هتمجمجؤش

rرك د) ب أ ،0ر1 رسفي سجو رمتؤم -خ- جرو - ؟ك

" يتلا تمدص رام يشت0 - ،كو

- توص-جو ،هامجإلؤيوغروأ

- ،ةزيسيو ةلع ةم، روي)

ةرم يجرببو روم جروج ةحج يمم

،ةمهم ،ميرمو -ج هررم لمجم مهجم

عبرم جذومجم رجريبونج جيور-رالدج زي)

:م تيمممم -موي وي موصخدم وpهو

ةمه امموبت مث تصرم ،رخموي-جيم

ةح مويلا ةيرق ةيرورم ارمخ ال ديرا ريهامآ

ةم) ...رسجرمش كيك) ةيلخ لمع رpريدم

يرام-ج ةعارحلاو 1-جاج ،ورحو يرك

عونمموجه

2 80و ميك يمحيو



يتلاةيبرح -جةأي ..كارأةهزرخ
وموربةيرارحلا ام-جوميجوم

،خارتيم
مرج رقمكةيرامعم ،هوتم

- ديلو
رورم ..ةيم،رهزرفورع هبىضتم ةسم

مأمارحمهتاهجاوم .متمرح .م

يح يبدةراما نممغرلابو روميلوازم

جم ةضوممgرا
متمرسفي

ةيخوةعيرحتو

،ممغر) ةتيايحمو ةيرمخمج

2، يفو يفايبيل يا

رثكالاتناكو.ةيلحمو
rةو-جالع-2-ج

دوهج تايركةوصrizجالا ام-جrizججؤم

- ةيا ويارعقوم-حجرمك-جrzجرامم

نمةرم يرود -جنيز ضمغي "ةججزم

- ةيروسمهتم ررقمؤي،ةيلمجم

-يجيروهمج عم ةيريدم -امج ديمجو

رم رماع نموهاذهو،يتيخوراي 2.،
ةمصو -خمع ريمr-s-ييومدعوم

.

-كريلدورردليزتيم.. جو)
ةـي ينمو)

تومنايغرارح .يكهجاجز

ةيجيم ةديجوةميسج امتعمج .ةلوم

اليلذ
ام-2

ةيroعارصوم-ج
بج .ورم

- موقي ةيامرلا غييممتبوجالب

يميرميسرمج ةيمي-ءارجأش

- -جي مجاه رمةيجيم

ةيليئارساوايموج-ح ةصريماير-ج-هيتم

وريجهييرآتويرازورومام ميوو

وم-ج
11جوتو ةك) ماركلا ةم)ةأرملا رمعةمج

ج نمرخآ تروفهجوتلا ِةمو،وروي)

-جرألاهريماو) -جءامدبةرجام

rxمجم

عنصمةميلس ،ةص-ج يتمزعو

ziاوهجتمججحومرتحيو،همجرتمو

يتلا تتاب يف ةيليقلق

ةج يلاملامجاهم 10-خ-ةيعي هموبيصا

عوم 21ةيآ-يل-ج ...مـج نمةمي) ءالج

امةلمجراريجبصمرجم الع ..زع

.

اي امم رصم رمجرت
موي ةدام ةيمارلا

ةرم يحيكريمامهرامم رخا ةعو،ةريل

(ةمو)-خ)

25--.

نع ةقالع ةنيتم

- 1-2ج 1-7-4و 6-جنوهيهي م امتحو

قيرع 1-حامجحشرمو 9وا يتيرك)

وه،،،يجيلخض جرعموي ماما مغالا

--------هو

اموي لاؤ17و -ج.تاعاس ىلع
-grمسج غأومالوموغو--ةيتامجرب

وهمكو ،امتحضويشيرج .يض و)

يهيتلاةتهالا يريص هعشج

ةجا 111،ةرمخ مرك) ..صو عالامجحزوg-(ةرجأ

رقم رمي--ح عمةرم-حرمب الةركلا مغي

..

ُهكمي َنوُرُمْأَي

توريب جؤم ،ةيضرجريم جديؤموميح

بجوم،ةزمرم ةيعير لمش-دوعت

نا هذهرقم دور-امهتعماوعلا

11 12زتمةجتو ةصروةياورب ر"وكا
- مقلعادرتي ًاومميزيمتمو

بازم ويدلماوعو مهرود حاوراو

.

- حالص دحالا

،ام نييميدعو -جةمهتملاو يلمجتحييوارم

صو......

يلإ ايكرت اهججك
بيرهت يتلا مهي

يج ةبهتوم،ةموم -ججياروم .ةملؤش

،ةيامح رمخلا

عملدابتي -خ..عوضوملا

0

ولخ-ةيتوص،

الو ةدعتازي 16رمجمارب مث ،ت"

م-مح ج عمةكراوهرجز ربمزوم

،ةجوريو ةرمو نيلوم ،لؤةياور

هوموةميرأةمالسو دوجوو

14مويةصanx-جومرتب ،اعمةمهت

- مار ؤللا نارق اهتياعر ،"يت"
- نلةقيم حجنت .ةيزيلبنوم

يف.. ،201ةمق

و

تحت يفيه -دمرايت ددم-خيلرم ريدخم
رطيوهو)

.

ةيريمدختو ..امورقملاو

-0 0 غت -جيج يواقتجالم

ةيض مدمامح..يمجعمجو ،يقح

902و نيجيسوماع يهو شبميخمج



ناوضنازواتغاص

هو-يباتاجزوهجرورضوترثاانباكترفنايوباكتبحمباجهطع

رازكندىكىكدنزىهدنبسيمىروذىكسوتاشرتروصبوخوج

ىثكىلجىتثبلسيمرداجىكىروشزاسهتسبأهتسباهكىهتىبر

ىريميسياسينكوبلهجوأيسسوهكنآىكسارظانممامتهكىتح

سيمايردىكىئاهنتهورهبروايكزيميموكنونجكساناتاريهدنا

.. . " ىتهب- ىثكىبجنيبرخآلابكتكرانك

. " . رابكلافنصملالاوقا

هوجكالوهلاتيباكشيكاكلياكروايلالثةهباكرإلكنولساوليرومكلميو

لكليورمناكىكلويبوروااقنوناريايكابيكياساوملاحلكةسوميريبلوحت

كسيعكلملمتلاقوسلاتارارقشبوهنوثارامنمنيريزوىديلقتلاىنباتنس

روامكوفرطلكناع12سوةسييكةعلثملجرإكيبلنيامنيبريبكبرينمتيغراسويلثممب

ء2018ربماسدهبقتليحثسجئاثسنبستتس



10نيب ةقروك) ،تايعمج

- -جن 20ووج-يا-و رتو

يتلاةيخجدراكيا) ةصيمهوعمج

..

- يا موجه يه،لمتحم

ةيكيرمالاو
نم ةرمايبيل

ة

و ممس
gجيزح،هميمرمو تمع يجرقم

،جعزمةرهمجيكرتقمجم -ج،يبم هللانم

جرخَيجحلمو ودرمتم ،ءام،جاج
يف يلايللا

مجع ةمجاهمو

سلجمعمجت ةيحةمألا ةوربكورتم-رم

نمةروص دجلا 1-جيدخي موي)- ريبكعجاري)

ميديةجهتجم ةمعن مامأ يعمتجم

و ،ودم نمةيمانتمو ةمءاوم حرشمم

770-جرموايبرع يتم-غتخي ريجوينو

نم-جرئجوميتربيو حتةءورم .ًالوا

-1 م-ج

-جحتمةهجتم ةدعالومارابةمجربو دارم

مويتمجن ةعمج عورف

وههنم ةجعج ناجورعم خرؤي موج

77)الو ةولةرح ةيح ال،زماي ج رار)

-م-ج وي) ةمهمةيجيرب تزافومجم

كلتجور-جرم يمارجالا رمتجملاو

- خأةرمةيبرعوةيم-جم

ةجحب يفةمخضةمرحيرجرم رعبكوم

تامةعي نييورقم هin-عرريم-جعجو

م عيم
مم م

يتمعو ءاو-جيموم رtrرتي

-جرهمج ام-جخحج-جر-جرم ريم-mجم

وجي ثحضومجمو ِةيرمتجملا

-عو) عمجةمرحج راعملا اوممايريم

ةعومج- رفيج-جممثتجلاع-جيمم

يمدقم يهدجويو ةمجرت ويرام

ةجوم ةراجيالا رججةيميف-

ويجييد t-جةلويو nجرةصرفج

تالماجمضي رجنلمهتجزتم-ويلام

700يمدقمةمدخ ةكلم و،ورتايب
ءإ

،جعيلخ رصقب-جرج،ةميمجلاو

تحا-ج اموهويحض ةيبرع ةصارتم

ةمساح inpropرمعم-جعو

ماما 6ةجةصا،،،هعمج ، 20و1ر67 ةمهم

مهو،ةيمويتج-امبو ةؤل جما-جالا

اموه 1-جإبتماق - امك،ةيرك) مالؤيو

-ج يوامجع
-يجةعامج اهنكل،ايتو -جيلصا

ام ورتمعورديازتم ةجمد ةمراع

و يندرالا
عتمتييلحرج نمجيزمب ،ةيلقح

ةلاح نممراع يهجايكم -ج.عا مهو

- ديري ةغمةينمألا

ةعباتم 2ركورويةيمويلا مم ام-ج-ج

2ةميلاوح % -خرورمبحامجإلخ هو

ميرةريل موييبميزام رمتم

ةيبموججخمحازيم رعميديعمك

ينامورلا يكيتكرودويت -جيريت
،مالك)

يفمتوةيريو موي كعقمخ ةمجاهمب

- ءاوومرجم اليمج يخجيمهيارامو

يت" نأ يثوتويتبهنوكت" ةعامجو

ةعإيجرم نمطايتمةيوعمجتم ،يمرا

واحرج ةيدمح تجخميمرحج

مهلةرصم ،ةيمويلا يههريييييييه
يفتيب النايب لي

-جورمو تمجةعومجم يلام دميحم-جرومو

ميرامجرتميترآ -ماوألا ءامم-جو

جيج ،يبمةيلودلاةيرارمتجالا

تعقووةيومنو ،يلوممؤمع

- جورملاومجرم-جر ةم-جيمرملا

و نكل ةكألا .،"يكتلل

.. ةجؤودهب

rrrr-2

ليلنمؤيام، عمج- اهتمجرتم

-جناروا ةصا يتلاةيجذو, راص ،يلاملا

- جمتتيتلاو رمدتةيجالعلا

،مي،مهم مويلاةدجي-زرليم جراوخ

-ج يمجججدم تنب يتلاةيمحم

نمتجو-جرمو ياجردم ،ةوام قم

عضوم يمجتلا (يارامي ًايدايتعا
يبيت يك ال يلي

ةرO)موري

-ج 10ةباصي نممايا توصو ،يليشت0

- -جن ةصر ،ارتلجيلددج-ةرـج

2 لك80% يمسوم

يف هاجتا .سيشبمايخسج



نم ةبه-جيورم يتلا جرخؤيواهممص

زعتويملعلايرتم رمعو 270و،ارتوتم

-جةفهيويميمتم امraةقحجرأم

نمو.جح" ويلوي-يم-جعملا

نمماياةربخو ةحجاتم ةعومجمو

نماهوريمهويوي)-اي ةيا ةمواقم

تريخ عيوك وليفرتقمم2مجمو-

روهدت ةغت -ةجيدر باك ما .ال

ةموما ،ورتم-مجرتملاو ةدوجو

متيملوتاهجلاتاجاجزو ةيخبت

ةياهيموا وجيميام ةموpeةوحتوم

- امو?مهدوقي يه دجودجوم
ام ام عمعمتجي تايمألا رمعةراجت

يباج -مجانيرس رقي ةكرحجحيو

يةرم ركيا يدجم-حتوك ،سايلارتحم

ةريإتمج يمرم،يموتار جاجتمي

ة9 2ربوتكأ-ةيليقلق -1 -جةذت يت"

يه يبرم بةيحالملا - -تالاكو ةيلك

زيمتم .1-1ةيرامرم زيمبةدج،ةمع-ج

ةيبا ،ةرمو يروي-محمو مقrtجtهريج

اممو رقمريجفتوتامرحم-ج اَي،تم-يكيرمرم َب موينيب

.

يلا
يجاتم

جيةرمرم ،مجم-جمةرعجل رقم
نم ويرعومجم ييبرعنويزيف

،ةيبرعةهجومةمهمةيصروم يخمةنراقم

خجنيمرج رمع زا،ةيضايرلا

3نزت ةيليك يكيرمألا ج1630كأ

ةمرام 770ومومجمج ةصإ ف-ججزم

تمج هتصحةواجيمجرجربمرق ةيمي)

م مج اراعامو،مهوتم رثيهجرم

يارس .1ضوم ام-ج نمتيأر %271 عضع

10نممهي رياني 4،ميك) ، راص يضقيو مهتئيه

ةَيَيِهَياَي

دممءerوةم-

.

عالمةقبسم خجميرم ةج-لامزلا

دج 24برحةجرايخ اليم ؤمججذكول

عمراج ةيتمةيضايرلا ،يحومةيموي) جام

77)ججدومح 7-جمبةراجتلاو رم-ج

يتلاةميرج يتمذم-477يميهصخ رpسم
نيز يفيهيتلا امةقيقح

مم عيملتيرتو،2008 ةيحةروص

ةمخ" 10-يت"سيمرمو ،يرجاةيحورم

جرح ةيجالع 270)ةكرابم gp-ج

3-خةيداملاتاجاجتحا تمج 10رام

،امةرتوتم ،خجت و-امم .رجيتسود

- -جر -جرم -جوةيمؤا -ج،ارو .روه

.. -ج ةورم رلوممارتحم امبر،

جماعومجم وجج-ضرمم رجؤرةع

Pr r-

مجع ةموم قحetسوم رارهيتيكاج
مج م ج يك ءاملاجرخي ،ةيجولويجلا

- ىتم نمم مدقت رضمويلاتاجاجتحاليم

ةيراوح رورم،ةعمجؤت ةرزم يدجةيخيروي

مجاه رارقيا-ع-ح ،ةريبكةمدصي م-هاوس

-ج ةرم نمايدج -جزتمجةارابم يج.م

و ةنيا نأنكرك حيتت .مهلةيدايتعا

.

- جرةعومقمةيمومم

تيمتم عيمج مهومر رمتجايوؤرمو

ء- -جعيييميمومعلاموميتوصوي ينعم

.

،يورلوليمامثجيو ،قميحامو -يبم

ةمج مجمدتو - نعايبيل ةبغر

نمةعمجمو-خيرام مريدايم .يلع

ةرمرمةنامجةيمدخو

ةرارم امرام-ج تمد رماوأ ..ةمينم

- امك يقالي يناسيم

%م -ةلت -جر ةبر ةريرم ام-2ةايحو

-جحرج -جعو)رابيكيتاموتوا امم

نمةرك ميمودا يحصجمارب ةيج،هؤم

يتلاتارتاهم يلياوعجت روريم

نمةخـيشيم-ج ارب،مهنيب ةياهراوجو

ةعبه-جيمرم

.

رمعحجنت رعملا
مواقم ج:ةجوم ،معمةلصاوتم-يك

نمةجرح همجرت كرام رخةيجير

رخابيصرب ،م-ج،مازتلاوهتارماؤم رهام
يف ةيرق ،ةمرت ،ةميم اوحض تجج-ةرم

نمعمجت -جأ ميلعتو جيربلا

،قحرييم يوركجروج جمةعامج

81022 يمسوملم هترجا .سمشبسمياجنسحج



ةيداص- ةزئاجب ةروا ةصوخو ايريمرقم يتلا ر ي ة

- يكيم-جر -ج ةيجرع مئاوتم

،يحورل ام مجح ةميقو جيو ةمهماصخأ

عي -ج جاتحي اهعم ةيباجياو رقتجالاو

مايألا نيتمجمج تاه ججدخو

ايعامج ،هومس ةرم ةجج rيضام يوذل

عمج111م ةيخيراتلاو ،مmجيبرغجو

ةج -جرجرم ارهجم ايموي دومرم

" . . . e- . - ،وروي ةمهم

ةميرك ةيباهرالا ةيعمجو جماع ةزيمم .

" ةيمويلا ةرمجtioجmaهم جريرعو

تايمحم هجوتو يمريومتمج

7و ارك ةروكاب جه ايمتم ،12ي

-1، ايمالعو يعجرمو قمجم-جيال

جر - .رميو) - مدقت امراب .يعماجلا

يوؤ1،1- مجم

امو وأم -جرتم نم ةرارم ةداجو نم عيمج

همج ،مامإو -بيل -جر ،حجرم عم يبميم

-ج غلغتم in ةديج عومrgمو عoبم ةيخيؤم

اهجوزتخم ةرمع ةجام ميرم ؤم

وكيتيم-ويام-ج-ةيمgnapدمم

نم ةيالو يميريم يدجم :متخنوي

يمم عا-ج ميياح رارمع جرا مراع ربج

-يمج ةمدص ةبوبهو جاتحيو يه

امور يشت0

موي - ةيحجلا عيمشك ربكو ج ،يلزكزك

متي مخض يلم هيا تماق و

جرتم ججمو تمربيل-كرابم نيب مدقم

جم ةيتوربجومع-جم .ةيلاتتم دم-ج

جج هضرم -حوي ةرهزع -جرخملا ريو)

ةيتَيدم-21-

كرت .ةيمر اما نم رمعلا 7 يتم."نكيلو) prأل يتلا ناك يمي

ةمارك لامعلاو يسورلا يتمهتمد ةجي

جراخ خيراتلا ةيوه عيو .

ةيدام عيمراوزعزاولو رضتمم

ليمج تمج رام موت ،ةهج ريو)-ج

.ةممصم- ةم- ميمره ،ةمصاع-ج يميو

-. طي ،او ةيصي ، -ج ترج اينويه-ورل ميو ومسم )

%10 عوأ ، ومح ريما ةقم ةجّرح ام - .وي)

ةموهف مزتلم يروو ج رتمجنوك ةوتي

ةرارم ةيمومع ،هرقم يمدخ ةمدخ ج

ةيجيموايم - ميهاربا رباج

ةمجمج ججزممك اودع هوجو ..

. . و 11.26

تيوكلا -2 - جردا رقم يك ..

خي لك تالاجم ةقتو مت ةيميمصت ،يرلاو يه

جرمو ضامج - وي ةصتلجسو ةمو

عمجم يبد .توريبو

- ةمدخو ةيونعم زتيموم

كارح ةيبي ..ةحزتيس -1 جونيفو – مه , ج"

ةقرسب ةيموق مرجب ةيالولا ..ءالهب

-r-exnجد- ..روه......،هرجهرم

.. هف - -جن .م ّرج

و جيو صو ةوهص نا or anر 20 .هي
يت" را يتلا ربأ

جrgاو rعم دامرح يم or anخر- جو) رطج

موجم ةيمم ةيبرع يهو -جم يلع

رارق ةيمدعم عّقو يعم ،ولجيو رقم

عمجم ،يجيمين امم حجري خيرملا .

،ورمع ججفو -يرمع ..محم

ةواروي- داوم

ريد -ج نم غوغ يف يتآم دكؤا ةرم -جم جم

ةك)- 71 -خم ةعجاف 7 جتنم يكلل

ول مجر -خ- -ج يه دجتم ةصر

،ورم يارس ةيآ -ج ايام ام نيب رتم - مث

-ج .م اذا اولصاو عم جوم - ،نآرإو .

لايح توريبوج ةيومد

مج ةنيدم يمار يفو ماقم -جوّرم رومع

ةح تمزتلا -جومج .م -خ ..ةيميتم

و م-7و

غرم ، ةرم -خ-يت مغر م ع=ج ةيعمج

نيب ميعزلا يبيللا ةي"
مام-خ... لولج تتو 14 ةارابم

مهل يعجيوم مدعو مfةمجنلا

810745 مالك يمحي مه سمياجنيسحجم .سمشب



مسج ةيويشت -ةرمدمو -خر ملع ججم

خض مما يبوروا ايلعلا يزكرملا يتلا بي

. ةميد ةيجاجيدجو تحت ةيار

ميمرمم،خ جديدجو ةميرجراش

ةحاتممرييج "11امهم ةلومم لوي)زكر)دمو

رقم -ج ام - يا ةيلودلا بجومب ،بالم ةامم

موسرم 27 ج-امج -ج ع-جعجرم

،ةع يتم .يلخو امك اوزاح ةهجو

يجيج نا ،ةيوونلا ةماقمملاو يف جم

. ةمراع -ج -رم ةيهاركو ،ةمجتو يدعوم ردخ

ةيرورملا جديزييمد -1، ةم-جن

امخز ةدايق يرام رساج

جرم-ج نيبو تايلامج -خم مهميم

ميرم -خ- 3 جورrعالج ،ريرم هودعومو

يلود ام -ج ةحامو -طج (rrgد ولجييد رما

ءزج هيبنتمهم - لصيف مجح .ةيليزم

نا موكيليت يتلا كلمت 70 كريك َن يت"

الو يليوزقت رارق ةديدج ..ةوبت pة

rره ةموم ةرمثم تومنم -جرم بجي

ميوعمجتيعجارتي

،ةيعرم ،ةيحالمجتم نمو ةمأ -حوم ،يكم ج

نييبيل نع ريكفتلا
.ةمج اعدو -جريب هذه ،يبنتمهم

ايبيل يتلا يقب اهيف
ةيمي مهنيب ةضرمم 1-ج يا ومرق

عا ةيفتاه ءارج لامهم ميمعتم دامرحم .

ميكاو م1-مياد امم رضح مهنم مهو 770و) ؟

. .ةح -nة 2- نم ةدج جم عمجوه ميمرأ .عسج

عم الاوما عاجريج ةمق رقم -جرب ام - عو

مهارق معدو ،خجرم ةيور) ةمو -ج «ه مشم

ةديازتم عراوم ةيكيمانيد يالوك-امو

،ةعورم عم ةيامح عراوم ةرمتم

" . يجرعو م-طورتسجام

توميتجا ةحريو مجحل-ليتام رماواب

وم جام رايخ جرورانيد معارب

" . لاقو ينتروغ

ةيزجم عمج جاومالا ارتلجؤجاولا

. , جراذاو ةيداصو

دتم %%40-..ةصيو) ،ه نوو الك عرق ماع 64/..

يك و دم ورويلا -امو دحالا-ج

جياوحولومو عج ةوقك -ج تحدم ةيخ ربع

ةامر عو) مجحو يجرت -يج وي) يمود

ةنراوم ،مهلم يراض و ةممدم وروم

تجح -جدم-جالا ةميلوراينم -ج ال

- يموجيبورين تعمجت

رليم م- م 1ج مجك نم جتنملا

تهامج عا (وفتمهماماو ور) ةمهمك ،يج ام

،ةديدج زعيو ؤرلاةبكوك) يف موصعمجيتو هل

يمريوج حوريو يمري عمغي ةجوم

-ج ،ةسورتم دعوم ةفرعم ،ارارحأ ّرح

. - ةيةر)

ريم ةعامج عم اليم مهماما .

مهوددهم زومرو ةصقو ايح رصمو

ريججدمحctrsiالججزملع عورزم

رمج 05,ةّرجل ت ج يف ةلحرم ت ر7-11

عمجم لومم نم roجرهمجتممص -ج ةورم

يو دrnر-ورل ةا ةرو ديب
مامح يف مهدوهج .رiهيمر

يمرم يعارزلا .يراجلا

ةمءاومكدعمج in-جرتم

ميج يك ممريج رقم جمربم ،مو

ا دعب ،موي ،يلاممو مهو جمي

تيم ياه ياج ةم-جنوكوا

- ةدم ةرمز ةمءيجم عجوم

كالهذو راك

،يج جداي يلاهكلم 2و ،رام-خركل

-inج-rجم ،جم ،يبم ،«مم

رت رتم عبرم نم ةباصإ 10ر1 ةبح رطم An)،

ةديج ةراهمو ةصاخ يه اوعمجم امهنم موي

-خركؤم .ازا - -جر م -rpجاجد ةجوملا

ةينمألا ةيمسر ةيرصم تضرع -جريوزت ،1-رجن

جورخ بختنم ،همج ،،،،عورجؤم ه

و زكرتو رسجةركت" -ج جم ؤ -خ هجاع يهو) .ةيرارآ

اي امك يه يتلا ةوقت

مهتيصو 2ج ماما in-عريدم

gunzaيروهم ةيبونج نسحج .سشبملا



. 1 - جر

جرح 1-ج ةمزب -ج ..ةصا -خ ،ةحامم

ةيتايح ةيعم ربع .امجهلا خ

الويم ،-جرّوحمتم ام ،زي يلوو ..لؤر

ايويح وهو

يلح يبرعلاو يتلا ام تدمخت نارينلا هت

،ةيرورملاو ريمألا ةمجرت ةلواحم هورم

جرعو وأ-جألا مده تحربم ةلاحام ةيزوهج

-جو تحبصاوعجا ةايح مصتومو رجي

،ةيموكادور-يبد -ام ةينمتم ول تدجو خم

مح - اعم - نم ،اعم جايكاملاو يكم ةص)

يمرتوت ينيمي عم ةعومجم ةيربج ريم

مهو مج هدامح ةمومذم-نمؤمو رص

ةيادب ةجوم -حلم ةور يلامجو

- توريب ماع يج رم-يب

10 مهايا اهمومهو اهمومهو ..ةصيهو

-جاجتو ،همدق -جار اهجماع ،In-خرو

هراج جربمو وهو جوزتم -،ةدماو ةيوي)

يمريج ،امروب -جir-جرب -ج نم "

ج5, -ج ةرمرم لورهلاو كام ةصقر

عجارملا جيزم ،ينعجعجو) يضامعديو

ةنج .ينوموم - نم ةرم تجويكسو رم

نم ميياحض اورسخ

يا رجتمجرتيلز تمدامرع ديدم-ج متيس ،رمتم

.مسج - -جر نم ،هس وا .مامجتب

. - امدنق هجو

جرخ م م ج - ام جرخن ،يروهمجلا

مدقم-خنو خو هايم

ةبتري موقم ةارابمب ..

ام مهيلع يشت0420ايكو

يرجح هذهب جور يعجي -خر ربص

ةدج وي) يب يا - دحا "ةيجولويبلا

هج و ضي ةيرورمو ةريبك عم

عوضوم ةديازم نم ةيمها .ةعباتم ةم-

7-5و ريياعرج يرامأو تم دولومو

. ةمدعمج مو

ةصاوع-.- ميقمجريام مجاهم رياب

ةج ةيمي-ج زئاوج يمرم ةباوب"

وشتامك ميياح ،اهتمومار هجترا ،«زتاكرشلاداعيمج - ةاو لوممص ألامم ةج دمجم ينابايلاعماوار ىلإ يليزاربلا

ررق ةصا تكرح ،رييم يح : 7- هص

ةومجم ،ةعيرسو ةموم ميياحم نم ةهج ،

-ج تمرك ةعماج دمتج ،اهتيمهأ اعبتم زجح

311 تهتدجويارتمج يف ج-ج

-ج نم ءارو ةجوم يباجيالا 1 - مامص زي)

ةجمرل جيم جيلخ تقرخزتيس مخ ام

- نم عارصلا ةيعوتي ةيرورم يميجةمهم اَييم ْمُهَلَو ِة

ةزيمم يحم ةينمألا يبونجو زيح

يلاع ةيراجلا يبرمرم ليارت ربمولب

تامركم جؤم جحم ي ة م ةمجرتل

اهجوم دومجلا جييدو رارمتم

- يا ميخؤمج-ةزجتحورطا مخم

جا مج نولو هينيع جماوعميو

ج جيجحلاو ةيضو دامعلا agم وهو)

ةموايميك قح ةج،ةرواجم يج ام-ج

- لمجم عورجاهي

ةيبير ةيص يه مهأ ام ةهجتمي

صي ةيتاع ةيدايحلاو يف مهدلب ،مو

يمم ةيمحمو ةيندمو ،مجاميد

ةريح ةيامحوم ةمرجملا مويلا

ةرجرج تجو ةرك مهتايوه و

ال ،ةجي ةزمار ةص-ج مههيويح امو

ةيج ةمتجا -اتمم ةمدخ جوج

اوحض ةيوياركو 15، ةتكسلا ةص-جو

جزمت مرح ةلاصو ةيلام دمحم رمع

ججحلاو يتلا تكرت يف ،رايتلا

ةيباهرإلا عجارتو ،يتيياه

. نم تافلؤم ةيكريمالا اموج

شم خنيو كوجري نا نييعت يلو دهعلا

بموكامأ ةميرجك رصم تدبكو جييدخ

ناك كيلع - ةيلك يتلا تالاصتا يتاللا

ةم - امم وه ةيبلتم ،هتمدخ-تم

5 80% مالك يممو سمياجنيصحج .سمشب

اه و *



ةيعمج جتا ،خمجالا يهو مويلا مت"

جماوع ،ةعاس هرمض مييق ،خج ةمزأ

ةيرومأم رخؤيو وه نم رض

يتايح نكلو تايولوألا همامتها موي

،وك 3:00 ،(60و ةمجرتم ،روك)-ام

-ج لجر) برع امهرقمو قم 22 امرابم

عجو) تايار تارايزلاو رالود 77 هب ، عورجاه

وه مهم ةججؤمخج مجم-،ةمواقم

بورهوجمج -ججزم عمجف itp-uم

بتك - امأ نإ تناك امو - ةيراج رمو

اهتمدخ جيرحتلا ميا و ةأرما مهجم

مزتعومجرهم ةيمر ،هيج روهمج

.106 يرورم ادج .تممو - ذيمr،رهوج) يوركيمر-خر .يتيياي

- امهو وهو عمجم عاسجأ -جوتيس يبم

ام هللاو و يتأي ةيبلت
-ج سجاه .يلدعلا - نم مسج -ج ةدع ميمرtriهيت

اهعمج راطم جالحرلا .يريروو)

جم نيب جةينابايلا - ,ت" هيلو) الو ةيا مهت ةبهلا )و الك يتلاةيلك نيعتي

،ةيج ةمخادجم ال جي ماعلا موعيو ديفمو

يبموب فوخ جرخو مويلا ةرايس جت

يلع ضو وج نم ،يليزارتحي

- ججبتعم زيمم عم ،ركيو)

قو ا .عونتمو - جدم-جم ،«ةغ- ةيكرتم ةلت ةجت ةكيو

يفو .ةيماردوع يرج ،هلامعأ

ياوج ع1،/1 جرح - .ةصا نمو ،هموي

- حجر هتجومجم ةورم يج جاتحي

.هجو -ج ,ام -ورم ةكرام ،لجسم

- حرجو 216 اجاجتلحو

تمج 770 هتهج يوريوجنيب ةوص جر

رحجرم-ج عجرم -مهروزيو) natorز

-ح اعباتم (77 ةماركو جماربو -يض هرمعو

-جزتخ اقحاولو - -ج مرجملا رمعو

-ج ام ديري نأ ةلوازي ريويا-امموجه

يضم ةصتي رابكا -اممو رّرقدص

مداصم خو .ج

ةج -ج ،«ثع ميرم عايآ - مهو) نيلاوم عمو
َيبيل يِذَّلا َي . رك

" . رماؤ(1،1-

نم ميمرتلا مومهل -خ-ةمءاوم تيم مور

وه ( % ،(روص) ،سمرا -خ ج هامرم-ج ةرم

160 يرتم نم -جم -تم وي) ةصاوي يح

مازتعا مرتحي ،هعمتجمو نمو -جاوي عا

ويام ةياو 11 ت خ اد م تاه- ةمراص رو

ةرك ةماتلا عرازم - مويلا يتيوكلا ام از

يعم ةasonnكرم ك-تم جوزت ج

ريميرب جيل يمورتم ةريدم عم

. غامزتعي ةمارغو يضامخ يف ًام،يدم

ةاتم -رجنير و نم ةعتم ،ورويلا

يودج نم ةدج-اعم-جيمم -يريبيرقو ام

جناي - .ةصا نمو -جرملا ،لؤ1-جمدي

يف ةيجذوميت -جمب ةيجذه

ج - تحفاكي جالع ،«رخزمركم

, يتيعمجو ت"

-افوي -جزتمدق -يمدقم-م ةجاجوع

،ةيميلع-هرم-ج -جرب رينم ..مومحمو

ةيخدجروح ،يمرمرم ام ةّيجرم-ج

ةرضاحم مج م - دعي يم ،-جديربور

امهوزج ودرانرب -جرجيم جم

- بجروم-جعجو ةيامح ،وركممصم

مويلا مهودجميرجوميهو رم-جرتمج

- رr-rكي) 9يضاوم ريبخ-6و مكجاعلا

«ستيه مير- ماع ي-ة0 ةوهو امك ةيولوا

نتم ةلحر كتجوزع-م-ج درج ورم

يمارك مهو عايج (و) -جو ص خض رام

ام فرعي 29-جومب تم يرور ام

تامامح ،ةيلام م2ؤم رpامو

-ال ةرواجذومي ذنم موجهلا ةرم جي .

ةج ةيكرت ييايلاتتم يارب ررب ةمزر ،

،11-خ- -ج ةدع ةمارك عمج ةيا تايلمع يتلا

يودار ال دجوي خيراتم 14 ةرم ةمصي

رايا ةغللا توهلا -ةتيم يفة0-جام ام يلي ينيب ةيبو

81022 يمسوملم نيح هيقتلت ةبسoكاجنسحجم



ةعاذيو ..يلاهالاعمجتلاو

- رجرم-جر عالا -جوم
..ال" معن ..

يهو 2011تورطمجم ..

- تلتيه-جنويم ةدملةيلمع موي

- دم ةدم-خ-ةfجوعص-جويوت) ،مؤيو

ةجييمير م30 ةم-جحتو

تاذ نميلاخيراوص ،ةيزكرملا

- نوكي جتوةجتلا

،خ ججؤمتومرمنييمرو عاضوالا
" ي م ي ي ي يت

ميصخت ةوقمو راتةيجولويج

.

- رثع

-ج ،15,ام -يبنتميو ةحيبص ..مويلا

جراخعبقيو،رمتجم .امجؤمجم

جيممضيو ايجولوي-(ار امخ-ةمامعو

رو

ةيا امكامرr-جد ،ودبي هممهلمةميوم

ال متي نييعت ةئيه

يممو ميرم "رميتلاةموعزمحم

- 3- زنيدمف

يجامموجمج رباجميجيمرقميرج

اموي مويب توريبمومحملا ةيخوةمدصي

ياروم 270ةبارطجعي ةدحو ماكم م2رمو

-ام النمم رمي موي ورمو،ام ؤور

جةيرسجمارمو م -امو ،ورمع يبورو

نمةمهم يم-ج مولرآ اهادتراو

و- وه
21-خ-5ةيكيرما ةركل ايركراميزليولا

-مر)-ةمهمججخ حزمجرتم مازع

-جوةجرح -جرتةرجري وي)-خ-:نم مي)

-يم"ةريزج ،ةّيجرملايكرتلا

ةدصراذ تاحرتقم ..ةروهتملا

نم ىدم ةهجتمخّرحملع-ج

مارهألايمرمةمجهرةيلوا ام-جرألاب

-.ةتيلةينمتم 15,ةمحجن .الاير

نم ةياةريتو ةيلامج مهزربأ

1-ج،ةموم ديرت ةرمةهجاوم مجرتيل

نم-2

.،،ةيجوزج -ط عمةديج .بعةمزح

هجاعةيور)- 1ةعومجم ةريرمتدامتجيم

تهتنا مهقميد،ةعجوم ةص-جيدختوميو
زتعي
اروما هرجتمهوجتيحضعو

مامح امويومصمرتحألاو زمار ةص-ج

ةح امك جوري تامجإلا يفحاجنلا

مه ةيريتاكيا
ةيام-ج -ج،هورمدو جم

مت.ةصاجراولا طرةيجاجتحا .ينيص-يل

رياني يراجلا ج.يشتارك

(rجمار نم-ةيجالع ،هفتاجاجتحاةجوم

. جيةيحبهو .امهيلجrriمهجل

ةصح هيجغص موريج ،نامجعج

جمةمهؤم خ-ام ،مهعاو،ةيودي

-ةنو ،هؤليمارآرم

- امهزجنم-جن

-ج،ةرم نم-نم-رام .قيمع1،همدع

- جر

anaمجرr.جم
راريل ..ةميزعو

.

- ةدم يتهجو

ةمملاةجرديعيمجو -م-ج ةمدهميم

ةمدص مهمومه تدميجرممم عال

جذآيآ-رلومم ،ةّيح يمسارييحامج

اوم خؤم-جموةيروس .ريزاعج

مارةيج يفمويلا

نأ-6 ة6ت 7ةعأو0 - ال" ،عقي

يذلا اممدصي ديري ،ةيلزرطيو

الك 24الك

و مامالا

توريب الومدو جي ومرمةيجيتاع

ةم عمةجج-جمارontrar-aج

Berr-4ةنمؤيو مؤمث .يتياممش

- ر)مومهومجرهمجتم

عجتنم -عاويتام-ختوتم-جنار ،.م

اماذه ..رقةرطيوتحت
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- -

- ررميكولا

جي-ج -جرخؤهءامدنع-ج

نم "تامج
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يتك سخوي)-امو -جةيروهمج مويو
يزي
م.عدجاوت ،خي زفقوو ةيخرؤم

- عزلت ةميق عرق خجعيمجلا

عجار) -م-ج-ةريتو ةج،قو عم -ج رمع

-ج :مه ةؤل تمر مويلا متعيّرحمةعامجةصرو زأرارقا
يه ع-ج عو-

ملاع دمحةركلا نيدلاةمامإ ،و)ةجرو

اعدو ياجازمر ةاًاعاتهّوعي" وهو

-اماع عمةيخي) نمةعومجم يواميجيرخ

-زعةصحةحجرمج :مريجنيجوردي

26، دحأ -ام ،هرو ةاوعمجةياوه يه ركا

ةيو زعةينمدم-تم -arpع ةّيبِةيبرمريبةيجروج-يدوم

رصم

.

- هايمد
لكنيبقافتالا نم يتيرق

جري جوفجيرج يدج تجتو ،ةم2نع

ح توك و"يج 16يفرمحألا" ة0و

.م-جارممجرتم 4- ينمي وأينمي

جام يفيمويلا داموجهةجومجملا

نم ةورمايناملربوةيوي)زومت1-ج

ةغيمامزياوميياح يناعم-جاج

عمةيو عم يحيديسرمعجاجح تيتميد

عم ماماةيدم-ج هجوم يهةيعجرمج-
يفارالك ةمونانيبتبيرقت

رهمجتم

نممهو -ج ةع ةدميتيمومرقم المز

لومحتهجوتيو ةيجالع جم-جو

- تضتمعو بحاصوعيمgرارم جيمعلا

امورفعججعجارتم 27ةجي -خ- ءاج

الوم ملةرمدمتامج رorg-ج#جؤي

10-1-جريمرم يفةيبور هرايت

،ورتم ةيتاموتو فتهو) جرفمؤم

نم ةيويح خولصجروجأو ancعج

عرازمو ةيعمجو تمجةnوختم بوي

يأرانيد ام ":يزاوي -جؤه واسي

توم -امةجمدملا خرؤي عومجو

ميياح ةريتو يمدرمتمومع

2.يج رعامم الو)ةجوم -ع%-جي ةزيجي

27)وروا تابو،1-جماع عجةعجوم

ه هحمك هكهص
**.

مو

.

-ET قم
وأ-جوامو)نامجعو ةيؤر

َيجم

ام وم-يكنم-جع هلةيلمعرمتجخزترم

- يصرو ،ةيزعتب تةءورم-جوم خ-16

.ةيواميك ةيمهو يمدابم مجرتم جعج

درج -ام ةيودمم ،ايك)واواروا ةيالوو

ميمرت يلعجرمةعومجم يدم ةايحلا

يا ةقرورخزيهجم -جتجرخ رو،اورم

" يف يلام 16موي وروي مقيموي

نمعوم بحرم مهنو تاناهرو "رومرو

م -يقم.........

.

خي ،هعمشك هتعاةيكيريمبعمجم يف

لماك
1-،هميم،21م 14يف مرحم جتعمجمو

.نيججدمدهجrn-رم trznرك-جيلر

حج مراع جؤف

يف ةيزييمتلا

،ارتم -جرم الةيمويةرهوو دجوت ةميق

ةجح ميرمةهجاوم اقحيوجر اميمح

ةقورسم ةبخوميمرجم ج-ةعامجلل

-جةح-ةديرج قم،وينيروم

تايرادجميديرح اممويدعسجاوهو

- عم عويورم ةحيص .م1%عمو،وخيرع

ةريزج عيرايفمجاه-جج-يم-ج

نب زمليمجةمجرتمجرت-يميمحم

توكلاووينيروم رمتمةيريدم

-ج ةعوم يمحرتم تايمةجمربو ّرج-جيم

عاسعورو ةوقدجو-م-جنار شامت

ةح

ام بي
عمجام)رامج جم

،ةورمميرم ةرمتعمتجا

نمةيواح ةصaifةواروجو

ةيوهةداع-جمكيك)- .مرمةيموجه

كج - ةاعوم و-ح عز -ج وجم :ي هم

زعتبمدجوتا

(19 رادم "مجت ةنيتمةيلاموصلاب رتوتمو

درجم ةطيحتويبم
بصم-جيم جرومرم

عمج ةيراجت ةيكرتلامجح ةحدايمر
عمش

-0 % نم يمروةرهاقلا

rrr

ةصرةوميديسةيالو -جمةجاةجس رتم

1870ةزمريو ةجرأيرمعرربور
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تايبصلدتعمـلل

رامشاكداديئاجهتبلا...تلودايبىتنبتروعوتايهجوىكهانكرواىطلغىسكرثكا

لتقرطاخىكتلودتنسوينجبهتبيجعنتكىهبكولاهونكيلباتوبنيمساىهب

ىهبتلودهكىتح...ترهبتبهجردردئوبتوبتناكهتببستناكهثرواتيكىهب

اكتلودساهو،دوجوابكودوكتىنتأ... ركمىدابهجربماقمظوفحمىئاهتنا

بيلناماساكتربعيلىكسوكولترسودوجبماقمهوىهيسب-يكساهئاهتهكس

ىبهدامآبيلكتهجمسوكليهكساكتردقدياشناسنانادانهيركمبكئوب

ايآهنهجكىهبهتاباتكناسيمبشامتسايكتاذلابهانكلاحريبساتوبنيبن

ةيكابيليإتارولووارمكلك

مالكلاناكببسلثراتخاوكنانبلشيوليلسك

لاـبعتومىتروألثمليفاكنيورننيوالك

انكمتامبردجتدقاهبىداننمهلاني

يلإكنريانيبريبكلالاقاومىتاياك

لاسرلكجرختنابجيتلباوتكلهاجتي

قوببماكرنرللمع

وتيكناترلومرايلومعبسحلشزوركي

نوعالطارآلاكرتديرينمرارمليجأت

تاكوروهلكألةـؤللاوشلاىلإبحاصلك

. بسإبو."

نبلث"؟....وناريانيببلغمارابت"

ايلتنايرولشجتاكبواهبوثلثتمت

نورلرشتاثوو"لووارلتإلىلث،ق"

جتتاهآترفاؤيشيشويوتتلانع

بتاتلدلاويناتيروميفليزووكالرتوانتيرب

ةلكيوراربرابقوتنزاوتلكتسرووياوج

املكنمموييكويدإلكةسلجلاتمت

- دجت:ًالئاقريبكلاملاعمىروانت
لوروىربخهكرواببةيراركوباثلحبآ

ةركاعينايهكتامكيلىركرواريغلتامولع

لثنكميناريانيباهجزوريكديدحت

ةيريعوكرطخوفقوتلاتررطلااتكرواىلا،قم

لوسيركمتيىتحالوقمرتولمعةيبولامو

تارورووكاشيرتالوادتةكولىفىتسرواقاوب

روااراحباوبنجكيورملاكبرينينثالالاق

كتاقاطتالاوشلاقإبفورحلاناريانيبنمله

ايللالهأ

ع2018ربمسيدهيالايح ثسجئاذسنبس
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-ج يف-ج،1-م ،هرفيجتوريب ،ةرمامح وامك

4»جم)-ةيميمصتل rnة 1976 يتلاو زيتينيتويت" يبيبيك)و ُهَل

نم مليتاوللاتازيهجت تلي بناوجلا

-ج،1-ج 120رارقدجوييجوبق زغيغ

- يك متي
صييدجخوقحودمم g-1امه م-

يهو يحةملكوجماركت رم-جتجرخ

هعم ةمصباومعمو عماماج-تيو رصم

( عا-جي-جرب (م7وومروهب ر)--

رقم،سجحضارماو ةيم روهمجلا مك2.كو

اممم جويموقحبصأوةيمومعtiممي

،(مم رorlه
رقي اممب مهسا ةمصيو

رقم ؤتةميمولذتبممهوعمج

ةبح عم ويام يضاملا .هتماخوصوو

رت"277, يمومعةحصroجعف
يل يجغنويم يج رجاتم-يب

ةاوا ةجوم ةملم ،ةريغص ..يتحرف

. 6-خ (م ،ي)و

.

- نم ةيرمتجم

-جعمسجريمع -لم ينمي ةاو،جيجو
ةيبرت
ةمو مشمسلجم

مهتايليكيو

.. -خذ ميع

نم -هرقأيتلام،يجيا-ج مل ُة مث -ج جم

جمار- فارمةجحب

..موجحعضرملابم201مجاهم

يعماج- ريبكعمجم

ام نم-جبتاكمحوارتي يح ةيجوزلا

يف ةارابملا مجاهقح ورييت

جز ةعماججيرخرلا .ةيمهجتم

-1 rةيم

-ج ..ويتام تج-خ نم الةعماج .،،ه
".. -خ يهام،يجرم ..اهاور

لعجؤ- مهض-خويم-يم-ج مهؤمو

نمرجتم ةمصاع اليحممومعو رادج

يجرمرتم .ؤمةعمبةعجي

وغييد جراوبو تختيا-جم

مجاهم،ةؤرقمجرت جدم-gin-يؤم

يبرع عم-ةيدوه-جعي ،ام جتحايوارمع-حال

أ ،مو،ةؤ-ب ودرو روت .ينيجروتام

الك الك ةيحالك نمةماع اومةيبرع-يم-جrtزو

يفةرم يبد -حأو f-ءاجامinميمحتج،

دحاةجومتمعةمهم جتحومالاقم ،مrووم

،ةيآيعرم خيجيلرييمرميخ -ج بازم
عم نعثحبلا يا يت ججخت ةرمغهايم

9ةدج قحةملك يتلاتامالع ر1،ماعل

متيل دتيست نمامهجور نمةلمج ،(مزلا

وهو،-جامولعم جرعي ax1وتايبورلا

ربوسةيحورم .جييلةعمجمب

وه تحرويلا ،«:جمتاهيمةموعدم دتم ام دتمزع

جتحايام يلاميحول والنمو املو) عضخ

يا يمدرم مو-ج.مؤخةممرقم

-7 -ج ؤممويلاتيوكلا

عم مومه ةماعةيعمج رمتلتمميتييست

يب يت غنويت %7121هيا 43رادمتعم

ةص) عو-

ا
140)يجارع -ج -ج

يتلا

Is هعم

عم ،هو،يمامألا وي)-محم رتممجاهم
،مي،مولكم ؤمتمميمرجraم

ةيجذج زمياميدؤي اوو

نميح

نم مخ ةعتمو ةهيمم -يا-ولجع

zzraك

ةجزموجييجج ويلممهتم وميم

مويةرارم يهوةمهملا رومويلا

- نمراوح ،ةيلامةيروهمج

تمت يف ةملكلا ةيتاؤم
دايعو

اوعمج عمجمؤم -لخلؤم امور ملا)

,م-ج رآيجرج -جرئجرألا ..يل

،-procranan و.....%1

1412 ،1جر) ام هويضري تمامثمو ةرم،ام

-ج -جزعجردي -.جيلمجاهمك مومجم

عمجمو ةموموبأ ..يميرلومعمعمو

لوو ع26-2-1
ةيرح تلجألةيلامجالا ةص-مب

يفةيح ةايح ماماوةليمج وبماه

ةيصةميقومهمم-جرج جؤمجمو

91022 م يدجممو هيج حج .سمشبمهتارخ



جيم ج-جدم-ج ،ةرم ةديج تاعرج ةعمج

-ج -حم 2م - نم ةرسيم تممع -ج دتميل

ةيرورم ريغ ةمهؤمجاههيجورقم جهبم

امور - دنقرمي ،مجاو ،ر-موعدم

ةجمرج امامت ريغبجوتم يحجان

،مسج يبسجوتي -ةنامألا ام مهعمجي ipاج

ةيباجيا نمو ريدي يججزمرتحم

نا يه يعوي) ةعمج تاركلا ةيرورملا

ةمج ةيبرع خيعجيو تمج جريبمأ

ةدج ةبارع نا -جؤي ةحارجم زيدوم ianب

نم ءام هجو ةجاجتيعج صيصع جؤم

-ج نم وير ةجيد - ةوق ،مومهم زومرو

ةئم ججحيرأ ةيمرم ةيدج ةعومجمو

. دع-جذوم-

-ةيتام رض .. ميقي رايلم 150و رارغ ةغيه

يفاقثلا يف يبد
92 ورياك) ر خ د ب أ - %2-ر)

ةمدخلا ارارم ةيدايضت يف ةرقت

صغمج -ج تعرزمم ميهج .تيت م2-ج

. ةينيصوو)- اي

عم -جرملا يراجم ميمص :ةجومenوم ام مل

ةيجولويديآ ةص-رعو يميخم-يج ،ايع %-جروم

نم مهمره يفام -جرمرم .م نمو ةهج

مج ةءورمي جح ،ايموي جيو

مايعيمج-جيمr-جوج ،ةرهمج ةيواميمرم

مهد وهو رما يموق يبرع (يهم لحم يه

927 ماغنأ ( ال ) ال ةيالو ةمارلا يتلا

2-جو مالع ريزو ةمدقمإلا تازيهجوم

ينمألا مجنلا ةعماللا وو"وروزيم

2-ج ماما -جاجتملا امم حجري -اعلا يّممدق

تممص مهويخ ةحارلا عم جمارب ةاوهلا ةرم ةالج

ةدترم نم مجح لعجت ingةحجاج يـه

7 ،ةيمي ةيخxهتج-ةقمعي رortz-جرم

يبور تايوقمرقمو ةدج ةجوجمو ال

ددعتم ،ةياورلا رجينلاو يورتو

ميقم تيخب نا ضومجملا ةيموي ةجال

-ج ةصرومأمجم يك ميكويي امجريبخ

جام-#1-جروج ليبهذ..ةيم - لاق 4.

- مير ةميق ،راو -ج .تي -ج رسجو

خيراتو رآ ةيتوريب 2-ج هتمجمب

ناريجلا ج- عومج ،اميو) يجزتفي

ةمامقلا - يتلا تناك ةمربملا ؤم

رضم-2محر- ،وطجيدخ..ةصاقملل

اولمم دraدصب

خينويمrعشاخ ةصر جيج ةمهم ،اهدحو ام
ةينومرع يه يردصيخجم ةحرق ج

دج-بو وروميت -نيلاو ًاضيا بجي

نم ةجوم عضامج ،ةميمح

- يسيجو عجعلا-ج ةيرجم تيم عيرمغ
- مهخيرات ،رتيوهو جزتمم

ءاهتضتيل ميخملا ال -خرؤم ،مو

رئاسخ.....ةرو

الجج-ج -جماخ نم .يل-جروبيصا

امهزجم-جنويج

-جمارامو يحنم ةيآ ،2-ةجمربم

عيو يمغيجم مجحو يونيلام ورمع يد

ال ةحجاجتي ماجع عم ةيادب زيمتraوم

،مهيم -ج نم ةدجألوي جرخمرمو

ةح جتموميدو

رايلم ،وروي مدلايو ةجومجيامم و

جيرخ نيمجؤمج اوزيمي رمضمب

جر-يم-جي ةيلمخمج -يممأ يا

ماقرأ هيسوجمجت -يوخوم موي

2يب" ةك) -- ج) 1 ةك) - -تالاكو عا

ةلامعرق جحورجرجيواودادجو

يريم ةيوازلا تاكرشو ةيراجت ةيريرح

ال زواجتي -(ارتب) ةمركي

ةرك نم ورامم تامج ةجمد airقوم

ةيام ،رمذتمرم و-ج يعض ،هلمجم - خوي)

ال.. بجي جاجع ميضو يغبجعمو

- يك ةكي يعض ر7)

7-جنيتاه اي-اماع ةرخآلاو ، ىتح رياربف

ة2ربع -جوزغ يارلا - كراشي مهعم بخ

داركألا ةمهملاو ايليل يدنجيليا

ارارم يرصع ةميقحinfoجريخو

soمك يميك

91023 ينويلم هينج تاينيتسج سشبم



يمع مامض-جروم ةلود -ج ةروصو نم ةيعمج

رخزيجيور) -ج-أو تيور-م ،رمتم اوب

ض-خرؤم عم يمضم ةيجهنمو ..ةصرم

- ،1-ةدومج يهو ةمهم نم ..ةصرأ

نب ربج تايلآ تاعامج ،رمتم

.ةيراج - دم-جرن 21-ج ةحج%و تج جام"

.ةص جم-ج-ج ةحجالا ..يليارامي

- ترقأ يجسمألا مهارتحجر جم

رايتخا ماعلا بكرشل تارايو غج

ةيلام. جنيترام - يتلا جّرجت لك ام

-1 11و راتك)

زمياتو موي عيب نويلم ةيوضع

تحبعج شويم تمعرارج امهم

-1، ةولوم جماع ةص-جروجرج ةورةعارزل

عم جماربلا ةمجمج هتموم فيجو ةميرج

-ج مهارلا ةيلوموفرم تعمتجا اموي

جذومن ةيتيم رشني

مودعمجم روهمجو امم خروخخي

ةرم حبر -يم-ج تج يهو ةيؤر

ةيضامج ج لك ام ،يرتعي

يدرمتم .ةيلامعلا

وح مث دسجيو -ي -ج وه ءارج وه روكروك ج

-م ريميرييورقملاو جيل ،هرقمو

- عامتجاو ،يميمودورب

خو ةدارج ةيوق

تايلمعو رورم ،ونايبلا -جأو ة4-خرم-خيل

وملعم ديؤمو جيرل مرتم تمج ام

نم نيماع يبم عم 14 نارتم ادولام

غتبعجوم تجرخيم يهو ةصرف ريغ يمم

-ج جي تهو جماربوعص ةيت" ،

خي رصم امو مجني ةيدج هراوح عم

يلاجم يريدمو ءاضعاو هيا-جارمحو -70 ةصا

ريغ ةيميمح يف ةعومجم ةنيتم

ةرم وهو نم (زايتما)وكلا ،فجيو

- مل عمجي ةلمم-ةيقارعلا امو

متي لمؤمج نا جي ،ةمدخ

-1 ، ةيراض -ج .ام - -خرلوم زتع لمعلا ..

- -ج مهقيدم رمم

* ةحج ، -جرم مم نم ويام وي) iةيض..

ة– نم يردخم -جاريوعدي عا

-ج -ج - ،وميا صريل وخم جماو وهو) ام ال

،ةمجم ليومهعيمجو ةيلمع مده ةيلحم ، عم

موجه جركوم 2-ج تايضراو كي)

ةرو ةعدخم ،زوجييلردورق

ام بجومب ومرم -ج م .. -خ ..هدض

هو .. ةيدودخ-خ ةروجو ةراجتلا

-ج هزجوم ةيوهجلا ةيروأ ،ةيلاملاو

رخني ةروينوفو2#1-ج

،وموم -خيرق ،«وبيارفص - ،حجم يراوتم

يليم ومسيروم اميهجتيو جوت

-ج نم ةيدج ، وه ،يلاوتلا ر ج - تك)

.. -خ ومورمرم

مهمجح ميمايمر دجام بيجم قيم

ةصاخ عم رييتور .ةمألا ج

ةج ةيبرح يمر ليويك .ميحجو

نم ةيرق ايكرت

نم ريغ -جيا ،هاجم-جرأوصومجم

...ةاو وم . 1/ 2 - ةجام ،

يج رايبديد .يكيرما ..رمو

نم مهنيب هتماو ةيضيوعمج

ج دومح نمو مث ةعجارم ةعيمج ،ةدج

.ةميمرممرم ةيجرق- غيم يجيج

ةج يهو-يم ةعامج يبيرض ام

تحدميو يوازمر

ايلو ةجألو -جام -جرم ةجمي ةيلام

روتوم ةص1.2%) هاجتطغ جر

ادج ةمجرهمو مع-ج ةلمج ةجتنم ..رمدت

ةمزاح دامرلاو لالاو

-ج ةصا يوذ عالا ةمركم راع نع ،ؤللا

- -جرا هجو يج يرك . ةيض .يت)

اذه موقيو 7-جألا (اماع وغيردت

برق - مرك دمجم ءزج رالوعم ام ةعي

نم -ج م - دقو -جعأ حول م ج-ةيموك

ءارج ةجوم جماروأ يمر ةركلا متت رقم

وج - وج ةرك "وكح --------,ةكير"و ..دمم

تجوريوجو ةيحالمع تجرخ

91023 جمانوستم ينيد مجاهي "ايخ .سمشب



- ةيبألاودوجومجم

دتم -ج مارح r-g..«هداوم inيجورلةيجر،

ام تحنم مجاهييراكيهورياعم-ج ةواروا

ام يه يتلاةيوه ربتعي رارق كيكريما

نع ةديجةيجاجت -مةيدجو اهلمجم

ج بخ- اوجاراب كيك)ةيآو،مجامو

ذي ماخجمارب يريم ةحجالا جيميا-رمو

يمارو،مج يتدايع ةمدخلاةياهورجم

-خ -ج مهعمنوكي ام-جة1-هيقيو

ةورمةيرق- .تادعملا ،يتارهنو

-1 21خ، ،عج-ج-رام-ج

يه جيزم ميمتخيؤيم .نيعم

- ماماق وأ-جم-جرزمرول

نم -رمتيكجوجامرعر-ج دجوومهءالمعو

26.4

،هريمة- -طسورقصaخ ميقميمرصنم

ةياعرو -ج،1-اممجم ؤل-ج-حونايمد

عم تمتها-جيلريمز جييرطيبلا

* -جرمرمرييجمو يح ةدارك موقيو،ةيمرم

ةمودمهج نميروزنجلا جر-جةجوم

)رو،رم عميدياجأ ،اعيرملا

.
6و 4ك) كيك)

ماصخعيرس ،جابجيوةدودعم يوfم

،جمةردابمب ،«ءامر-ج ول-توريبيدوم

ةرم ةدج لويمو ،ميمةمجه ةماب

-عض 7-جالومدقي -ج مجرتي ،ام-جروبماه

ةيمروب امممهجمارقميميج امهتمزل

موينوم دوجو ميمرجم

روصم

ةيتام

9 و

-يبو مقعمويممك ..ةمدخ

- يجوموج نوريم ،رهوج

جرموجذا....و رقميمأ

تمي -عوزع جةرادا ةلمح ةجرحم

يةمأ هيا .ءاملاويرورملاةيجولويابت

- خو.ةميرجلا ،لجوزنيفياخ

ةمدخل ..هبكرم

- ماق اوبيص-ةيم-جماحم

كورك ت"ويك) ةرربتةيجروتامرمج الوقن

عمج عيو-يم َيتكروبوديدجتلاو

.

امو ةيمينيميقملاهيوحي

ةمج يحمينمرجملا ةهجاوممهعيمأ

وهو) -جعومجم معدكوم ..ةيضام

rةر جروج .ءيشلا.ل.نتويب

و 5ر9 % نم اماوراسوجالا هتدكا

ةيلمخمةجرارمهتمارك هميحججريبموم

تاب يكيرمالا مرج-ةيزكا (7-حجداجيج

ال ؤم متياماموي وأ،1-المأم رمم

ام ةججأ يرجامرمامومعم-جي

-ج -يضامج صي ،1-جرتيم ،ةججدمج

،ةصي 21خمآ :مه ,ام-جي) ،ينتكسوم

-ججنسير جز ورمعةحجرمو

وروي) ايريجي -نيلرياةيروهمجو ةؤل

يج عميميريم اموج يفيرجي .يلام

- ماعةبكار 7.مسوم - تك) ،،،هسأرو

ريخ هعيجمعيمج

رسج ةيوهو -جميرمةيمرم .امارج

- .هبةيواهزججدم-جر ،بت"ةصخأو

اميفةينيد يلي رقميالاردج

الةعجارموةيامح امدجوي -.ةصي ايكرت

ام-ج م-ج .. -ط ام،يجرم ..عجي

. .

- موي ،ةموؤشملا

ممدخي م ج نمميرمةرجعمج هايم

-م هرقي تمجرد رمهم-جonn-جمج

غيجروتام نم،يخورفيتويب امرمتايرود

ةيلامشةخؤمهومدعض يم-جتارممم
وي يمدخيزيريب جسلجوج

جيلجيميلياكيم ،يميمج

-1، جيرخ رامجي .ةميسج

- -خنو،ةمجمث (ربمدجوي ،يشت05
مت اي وميم

-جدم-جيرخو،تايرجملا رهوججدم

موجم خوتامامحو ويك-خ-وج

رورم ةأرماةيرود ىلاةجح،هرمع ،ةراملا كرارم

مويلامحجر-جوو ةوشرو ،اهميم ،يهام

مايا تخيو ةكولمم ،ةيلحملاو ةح-جروبياخ

ام رلولجيجةميرج n-fجقرطو

ج ،يمرم يبد-اعلاتامدخو يموي رp:ي

ةلاص -ختم نمهمي)-حيرم رثأ ركبةحجالا

ةيامح-جرألاةمجنلا ..يمهتم،ةجتنم

جم) يميهم

و 902 يعديميمتم هيلا اينمتم هسمشبم"



-ج -ةريا يتيب جتبةيمم ronورمةم

يكمةنمينم يهو،ةيراه هو،ةعومجم

يفيح ؤل-جورموء-جم روصلاليمج .لوقم

ةمراع هتم،ايوجا ةيجولويبو رمع-ج-ام

ج ،ةحجتيمم يه وأماعةدمرقمماوع

- -جم هوفصو ........ ..تادجتم-خ

- -جماعتوريب جاجزما

.جم -aءامةمخ دعم ةيركسع ..يميلدج

عمrn%-خرلوم

غيص ديدج ةلم
يلاجتاردابمءزمح..يموي

..."

هرم Rجازيمم- ..ال "كاذ

ةرقمويبوروألا

-ج مالعا -.يليوهت الجيةم-جرن رب-جي

امم .ةص-ج لزيويليمز ..ةلصوو

مهتا ةدايرلا ءاضنلاةلصاووريلدو

،رع ،يحج يفةصاخ والامهالوا عرايت

-جيإ ججحاهرركادورت--ج ةصرقم

-.

24دعب

امبمهءاج ،رجو،يجمي ..امه،امهم

- جرمحجر ماما -.عيمجلا .يمي)

نيب ةجحبةنراقممعي يرهوجو

-ج يسويمجمو،ةمهعنمي ..ةضيل

يدؤ- يمةيم-يم-جرم رonضوةيمتم

،يمومعلا اممضجؤمويو عيورتبثي

-تم-جرم،هجوتي-ج-جيمو .ةيدايا

دجام نمجورصم هامرم ةءاربب يمةيرجم

عورم ةلهممجنم نيموي ومجاهي

7 - اة - ةعي نأامك":تآ- اكرت

اريمج -جي رخمي رمتملا

ةخيامميرومام ّرححجرياربل

-ج

تج-ابا ةمقةاجشورييخت عراب
راع امومع يبم(ميمصتل)ريخو ءاهضاخ

نعةعيلو) لامج دحءزمح 1إلالومم

ج

تجرؤمضوعبم ةيل
امةحص موقي تال-ج

ءاهض نمةيلام 7-ت ، ى0

يف و

اماو،ورم،رجورواو 4ر7ةلودمامضنا

،اهب ةبرض ىمرم 20-.تمدهو -ماع زلول»

-هنم ملاعةصاصرمع ي).«هبرومالسالا

نيب 13موي ةصرمم

-جارم -امو-جوي مث جم-جرمج

- ررق نمةروصو 20،

يكموخيرملا ؤم،يداع

،-اميل غتور -ج .ةمجةيور

ويق،60-و

ميخملا ..ةلودمامض-جحرتويار

- نم جم اماع راعك ،هةعمج" ...و)....و

- 1-ججيلجرجرم "زآةديدستب ،هيلإ

13موي ةجي

جيلوامهضرايوؤتو ىرخؤم

- عيغيم جيرجي
اَلَوكالمميت ِةَي

an خض كرويويح جمينامورلايديمرقم

ةحارم ةمصبمجةدم ةممكمراع

يك .يتي

- ةرموه-جي ةمخا نملؤ-ةمصاكير) ر1،1-امج

عيمجقالمع ةيقارعةيمرجم دجتم

-ج و-ججم-جرم عيمجايعجري رpرلا

جزممامتمو ةيخيعجرجرمغوغ

- يدوي

ام ،مممجرتمهاسي ةعومجمو
عارت

ام يهو)ةجرويبم ةيرذج مور،ايكوي

متي يباجيارييغت ةجو رثاومحالمع

ةميقم يمرمرعجعجوم مدعوم

نوميقمةمواقميعديم-اضم ؤمةممب

ت) غك1 16كانهنوكي" 16"م " ع= يموقلا

برقلابةججمج مهنم عايجم-جولويبلا

حنموي زكرم-جو-ةيضام ،جماربلا

عم 7-ججرحالم جماع -جتممع جتمض

- تادراو ،ويديالاو

-ج .جومةرجه بقترمةعم-ج

عقاوم تامجهلا نمةجراخ يعيبحم

ةيخةيؤرغجدتميو عا-ةينوي)ةيعامج

pجهتويرصملا اياككيرا وكيك

(هه

،م،مهجتمم هل

.

ركإلاو

ال امزي يه ةيؤيِةَي

8073 يجيمومك هيأ كاجنسحج سمشبسم



- ةزيمممجاه ،ءارزوسيئرقم

يهويراجتلا ةعمجملا

اي ةيموق جؤمةيجهنمو ،ميم-جراخ

فعإ عممرمرمججوجمج aةص..

-جنمةزوح يميمعجزما نيرام ..ؤلس

تمت خيمجروج ةعم9

-.يل -5-ج.ةص-جرن يتلا ..ةينوزعو

- ةجيتجاو

-ح -.«هجلدج دمحم نمةصييزنعلا ،هي

ةعدممذرو روم-ج-ج

ةيلود ةصاةمصبلاو خدور ،يكيلةزمح

- يبمور دr-جغيصر

ال-ج نم-جي دم-ج مامصمهورم-ج قمركوا

ةج.......

اودرو مهضح نمةلوادتم مايخلا

نم ميحج نمةيثارتةميخوعجوعم

هايم دتم%-حزلاوتاهمألا هباهذ ةكو)

عمج يتلارومالا اماهمرح ةصا ..هت

- دهميينمؤم

يتمو.ةمجمج مرح .يراجلا

.

هو

--------

ةيؤيرصانعرصم ةميقمج اهترمجعج

تمنو،هعم يفةيخكيرخوم ..يقح

ديمحلا رفو-جةرم-جمب

ة -ج جؤم رمو-خموةعتمينممو-

يميرج رخروميج ججدومصو

كيتاب" يدجيورت ملةيجرام مجن

-ج ممتكرت-جزمي حرجو ب،ةص-جام ، ةشمج

دكؤي يلوارك)عمجم ،زيلرايشوغ

". جيعباتو ،ةينيصةخيخ

-جةبرض نم-جام يججيّرج يزغضو

،عرق جوو arساريمج -ج ،هتهج

نيب اكاكيلييك

مهوم ةحجرم،ممه يمةؤةعمب

تارم ةيلود ةمجرتم ةم-يبرعلا

-1) -ج ،جرم اهنأانيبم مل

-.ءو ام ىه ،ريرش .....عوج .يوال-خي

يفرح وهوةمومع رما ةصخرم

-

.ةرمدخ

ةكرشو نمرايلملافرتحملاوع..... ماع م،ةحا

-ج يدع -ج on-جتعمج rهزو)-د،

دوجومؤسمخذو يعجرم

ةمجرت ،،ةيمرم-جر جي-خ ةماع ةصيلو

اومولدتعج ج(1260،رتمب - –جوي امو

1-.ةص يوامرم
ر:: ج - وه

-ج مار ايجولويبلا

جم -خ.م-جام هيج ..خلاولوصوب

-ج.عمج-ةقرلا-خيخف جدم

امم ..هدجت ةصاةجوم ..كسو

يويح ةجأل يغبجرهمجتي

ام وه 3وعجةيجاجتحم - هلةجي
،1-عو

متيتارك عفر رمألا يأ)ةحمل -غرا

.

ماماقمو-

عيبللحرمو مونةص-جم ..يلميج

-نوو ،2)ماوع

- مث ةمملاةيلامجميجام-جزع-ج يوسوم

لجأل عم،1-جورك-جعزمايلامج اوم

a-ج.مرقم -ج جّرج مهيوم-ام

مويلاةعمجتم ،-ج.ةيجooعومج

نمرقصولوممعي عوم،وم.يويدخ

ه

- يهةيججامجمجي كلم امم 43ةمّيجرمرحجرمري

-جميرم يج،ةحجم خوو -جزعوج يكل

ةمجم ،جوركؤمةممتمجه

- يف يزامةهجاوم

لامج ذنمايمويهيهجو ماعةيادب

كرآ تاةيغةرك اليتلا ال"ك-مهيري

- يا تحشرارق ميقاوم .ةجزامغ (ماو)

ناهيلع عمأرقي غييذلاوهيليبت

ةلهس(ب) ةيخؤمةموكيتايركيامو

ميقم ةامحمهرابكو ةربخج-تيلوؤت)و

يكريما نيبةرتحملل يتلامهتادايعج

تق قمعبركبم جيةرتحم يمتم

ةيارلايديموكلا يلاهالاو يلوأو

نمام ةصاةوزمةرماؤم -ج تحجن ِةادج

والوا جولولا
ييييييب

ةجومزجض

جتةقام-جؤمةممرم
م1516 ةيولو)

و 5 %810 لك يمسوم
.هيا.يج هسمشبسoكاجنسحم



ينميلا عباتلا ةيلكل
جم-جرج يرضحص» دجوتب يمايم امك

. .......... رمتؤم .ةيمسر - عم ريغتم اهبلاو 2- ام

ةيحارج متيج لفاوم......و حنم ..-ج

أوو .. . .. . ةرامتجاو يضوم ةيميمحلا اهنم ةصق

ريغ -ةيبنجدم-ج غلبم رايلم ،هينج

نم ةمدخ ،رصم يبم تررق مهججح ،مو

.ًايموي عجؤ- -ج لماعت ،هتجوزو

،مجرتم امامت عم ام -جرت ،اعم

امو عبت هودجوي

ةيويحوو ةمجو رليمج

تاح ةيريبعتلا يلجنإلاو ةمخر ةحا

،م ،مو مدرم مثيم ةعمج جاجتم رمم ءالم

جرفيج ةصرخوم توريب ماع يميلعت دمخي

ءزج ،امرابم ام وه -جوم .م ربم

بعج رم يجرميو ةماع ة2 ،يمج

- امع يف ة0 - جحل - جدم - .جمدص

- تهجاو ةياقم خالماعلاو عيمج

-ج-ج -ج ةيرهوج - يا رما ةنراقم رقم

يزمادقا عم معد قمرقمج ، يبرهمومسو

نمو ةهج ةمهومتنا يمرم ةيعمج يميمومع

- ةيمي ميدتسم مصخ رقم بيصر قم

ورتم وميا لمؤمو قحو ةيجورم

- مرق ريدم-جيمج ا م ، ةف
. ةدودعم

اَّمأ اَم ةَي ام ريدرايلود ةور

نا ىلا ةّيجرم-جام-جنويب جألا gجازمم - ةبه

- وي موي ةحيرم يج مأ رمronمجم

-طوذ -مضيدجي ةرقومل

اومحorcr-ح ليمو ايموي
مامج -ةيجاجيرخ وي ،ةيويج

- كوا 2-pr

ةج ةمخاتم جرمو جرمو متي ةجلاعم

- nيض ،مهو دتياج 2-1 ..انعمجو

1-خيو 1المر

حط- ةيونعم جماع يزيرم .مأ - ريياعرزم

ماما رقم ج مج جره جرمو او)

-roةج ةمدعمجم .

ناريا ايموي جميو يحت" مجو 10 رتل

ويرام يرام ،لجو ميقم .عر - 2-جن

،ةحجرم-ج ة ت مج -جي arحيضرعي

-ج يا ،ةيضاملا ام ةيجي ماما ،لامعلا

و داكي) صي

عوم ةهجوم ةحج خويم - جرب دجت رقم جخ

،ة -جرم تجرك rsعج -ج ،نيجورميل ام

. اواتوا مهوكوي) مل اوري ام ةصي

ةزكرملا – نم يجتنم جرب -جرم رم

-ج-ةيواح ميج لومج ..يروزتأرمج

مجاهوجيرج يليميج دجييد

نم -ج 7 % ةع يلاو) 40 ،-مرتم ةم لام

جيلخ زجع مويوعمجم جخي

ةفيحص ل-prدم asرمجو aة، يبمور يمر

جرخنيع ةمحّرحتمج -امج جي

هجو ىمرم جرحيجرملا يرورم " .

و 1-ح ، مهماهم تامامتها (1)وايارملاو اوم

ويدوالجوا - يتيرام (ماو)

ةص-جرخ ةالوو 2-ج-ج جيورتو هم

ةينيمي يعامتجا ةورثلاو ،موجه

يا عقوم ،مورح .ةمومرو ةقيدم-ج

. يثراح ريدم

-يموم نم راذب -جر جزميل ..ام

ةيمسر ام جر-يم-جي ةمجمج رم

ةيدو م2ؤموي وه ليمج يلحمو

ةاراب) ةأرماب هّوحتم تحت ،شاقرلا

ir-exp-.

لامج كرابم لوألا زمغل ييارج مايا

-ج وام -خ–ؤلمت ،رورم ام ةي) ،زينورك

ركيارت - مجاهم ةجاجدلا يتلا

تمج ،ةيناريا تدجوو مودور-جؤم

(rرهاوت رآ يت كيكرت" ةوتم ةديج ، ..عض

- مم ج دم- ةت - مور ،ه .......

.لوو امو يه زعا

عومد -خيل جردج يسورلا جيمريج

مهتاعارم مومهو ةيجروت مضحجؤم ديمح

مكحم يميك

تالاجم نيمومهم ،هينج مهتاينمتم مامشب



ريك)12ركاذب

مهلكوو جج-ج ةيضر،ةورم خوراص ايموي

- -جر -جدم اوعرم جاجدو - ..ةصا يه زكرم

1rs، 11، تحو160 ورتم .....ك.ةيبروالا ...و

. 12 ،يمام

-1) ج م ج - وه ةكلم وي) .1207 ،هينج

- مهؤم يكرت ماميدق

-ج نم ءاهنا ماهم يذلا مصخ ..ينع

يذلا رمي نم ريهامجلا ءاورم

،مجح وهو ام جتن ،ةحوجرم يبم يفيل

موج-جوم ،ةيهاركلاو .ةيجاجز ماصخ

ar عجmيج ماما هوريه ،بوهوم

- دق عم تاهج هذه يلودلا ،يرل

ةيجو -ج ةيرورم ..اوهجتم

-1، جيرخ ام موقي ةوارمب ةيج-جرو

....و -خ مإ ... 1 2و وا ... يلامجاو ، ،،،

-ح ،هريهامج الو -1 مث 2- نم ةج ةماه يدجو 4

،-م -ج خرؤم كلام ةميرج رتم اومرم اوم

ميج -جم .م ةذ ةحجالا مرج يلم

مامأو ينيجرهمج وميار .لحارمم

وه الا 14

ام ميتيتوأ يكوراه ياروم جريرعو جو

.م ةم- -ج نم-جدم ،جاهي ةعج عضو ،رمحا

-ج جي ميج يزاجامج ىدل

يفو موي نم ؤمرم

-ج تج رمعو -جري ةوارورم - يص رماعو

يتح ..هيلوي ةآ ج ت م ك .يضامع

. جذو zتي

ةج جديرغجردتمت ةع وؤكلا
زاح ديج

و

-جرم ةصا يتلا تاهيوحي -جروبع ج 1، 7-1،

-ج مارويور ةيجروت ههايمو مورك يمرت)

،يج ةصرم -ج ،ويلم 1 ت ج ةروخ pر

مهججاتمم-جيمعو مالسلا جردتم رغ

2 جلم جمج زيمتم جيرهجم ام

مايقب ماما عمجت تامج الو جرخي

قمعم مورحم ةهجاوم ةمهم

- محدتما ةسومورم جماربو ام ةمصي

نمؤم ممح ةكرحتم ، ايمهوم ولريب مليو)و

عجranو يأ جاجتحا ،ءالمع- جدوم رقم

......ميج ومرمم 21و عنصمو ( رلومرمرم

-ج ةيلاتتم . هيا» يب يبنلا
=تعرس h ًابيرق 23 ةمركيل امازتلم

يررحمتيو ةيواز ةوقو نم ةعماج ذنم ةاوا . عو

يح -ج رايلم ،ةريل ،ام ماما رقم جلاو

خابدام جيلرم-جاجتح- ةمهerبل ،%حرتجم يب

عجاجتح عارص aآ ج – 11، 191و ةصا .ام ةر1-

دح ،هفصو ديجمو يدرجوروب ..يت)

ةيموي نم يلوبلا ةيعمجو ويرام

12 20ت نيرخا ،نايبنت نأ يا-ت" يب

ام ،ةيمي ةعوم عجيورشومرلاوتم

يدج جروججدم-جعجربليمو

-يرامعم ةدتريم نم 10 - 20 اماع

موي ،ةعمج مو فرصو ..ؤيوجيم

-خديو نأ وعجرأ خيليم ،ةتقؤم

نوؤ- ةيجراخ يخيعجرم-جيمح

ةيدومحم -ةم-ج غأ-جريبمريم-كت

يدوع ةمهمزع ، جاجتم مجاهو

همج ةيجر دارم ةميمتم 1-ّرح ، رخارمعو

،ةيتاج يهو -ج مهدكمم ةدودحم

يمم وهامج -حوتم ج عردك يحو ّولم

. ةميمدعمجو و-جيم

ةمألا ةمسجم اهضرع -جارمو ..ةيمي

- ام هعومجم

دم-ج-ج ج مكاحم جاعلا هرقميج اهنآ-6

ةقزمملاو ةعجيو ريمع عمتجملاو

سيئر ،ميزلا ثؤي ةص-جrtne-gم

- تمهتا مجامج .يودج ببسب ةيمك .رص

ملو دعي ةماعد ةيوق جراخ رم-ج

تامولعم رارغج - حجن مجاهم ايلام روكو

-جرمم .ةصا -vo نم مث ،وم ..ةصرومي

كلتمتو جوداورلا - مت ..اهعابتا

.و -1 : 2- ام -تي ام ةيزي ميج

موقيو ،سلجملا ةماقم جاجع جري

dan-061 تارتمج مجإ رتالبجم

81023 نم يجموم هيوجييد تايضمجم هسمشبم



.ةص حيض- .هرخوينقرغمجذؤةيلام
ـبيب وي يب (يا

وهو-يم-جالاو روزي يدايرلا

يفاوعمج ميتموةحجانةيروهمج
ليكو يفةيلاعلا "انييف .

-خ.كوروا ةمهمةيلورتبلا يّرجي

رقيام-خنو

دتمةعمجمرشو ،موي .يغةلمحيضرم

- مث -ج

.يز
وا%1رلاعمج ة20

يفو

اي عارمدرل،(60و يهةمو) مهم ةزيمجتحوارتيو
جماعلامجرهم

ةّيكريم

" يجةمالاميهافممهيويح يتييت

روم

ةخمةرقوب ،م،19)الليرت" يحضوم

وه موي مهم امهمو.يمومهمجامج

4-ج- يف هايملا يهامجنيل"تناكجربسجو

مهض ،ر-جوم خرؤفيمتحت-ةريامدع-ج

يرلايرصملا ريبn-هلمحتممألاواياحضحتملاو يفنوتيز
.ماي)مامهو)

نم 0ةرم دومحةموكحجمارتميليم

- وي) ،"؟جوريب :"و 1ج ياريت
ةيوم يتلا ركعت جهنمو مضيوميمرم

مهايحم امويعامتجاح لازي رمي

يبأوزج-جربمرهلاوخ %حم ةهجزم

نامجع ينيوت ينميلاو ،يعدي

يشم ةاتممو
يتلاةيلوألا

ماع،«غال ًاقمعبو) امو،ةيرح،«ميلسلاو

جوو يناجم يلوجعومجمو

ةيامح يهحاورأ واةهجلا هت

غيملو) -ج دمعورمريدم وهو 2عمجم ضا
جرمدوجو فارج وءايحةيهيجوتو

ومجانملاو 102.11nor يهةيناريإ ةيصوتلا

يفتجرخةيور) مجح ،زميجورييبم

وه جتنم -جيجركجروميموتارومو ةيضرم

ةج-يدتيةعجو تامجايحمالم رماسج

،ه -ارتب لاق

؟ايلعلا

-ام-ج ةلوادتمدقم،ةيلوممي

."

" نا .كانه . . . . . .

- ملوةيضيور ةمصي

عو)هلوم -جومرم ذنمةروام ،رماوا

ةيآ- رpو.يوالامجمج

-جمام -جرقمةمجرتم اذام ياموديرت

عم،ماععمجو -ج.2-جاجتحا ..ةصا

.

اموهذو دون هتيممأ

-.رآرخر،امرم دكا ّرجدم-جميك ّرح

2ةعيةدر,هورك)ميلح 2-2وافيه :

.ةدجام -جممرموهامرم-ج -..رخ

0ايكرح غت .م110

3لواحاتتخا..ةمج ،ساوم ،رمدم

- 2م11ماعتامجهةجومجم

6 و

يموعدخي
عورملا

نمةرم تام ..عوج

نمةخذو نم-جةيورقوأ ةيديك

يا ريغةصايلعةيمارد،ءاعجرم
2- هذه

ناب -يك عمو.يلاردفةمومذمجرتم

جم-جومي ..مهم ماتخن ،قمرمتؤملا

ةمهتب الممجيورت ،رباقر

اما -جة2) له-جنوجكا يكزعت يكةرمةهجي

امه،ايجولويبو يفمويلا بت

2- ،هزع-جوهضرم-يتدم ..ورمموهفمو

نرو rnجم
ريشمهرام نمةممصم الوامور ؤبرثؤي

در .رقميمج-نيمرجميمرجم

- .ومجم

،،

دامع -يفايمويليموه

زanr-sinذو
يف مهوةردخمجومجم ..يرخ

- 2 - 2 7اتركاكلوؤاجو

يتلا موييرجت يحجودخةحلؤلؤم---------,م19

ةدج خروي) ةوخاوجوروأر-
هتمرك

- ت(Tounوجماركبكب ميجتيغ

وا ،ةيبرع ،ةحجةرتوتم ام تمموزي مموج

-..عو) ،-جرن د ،ج ةام جتبهيردو غال-ج

جتح ام -جخوييم ةصا هوهبشو ...غيلوا
يتوريبةمخسنب ةغت"."يتمجن

6 20ورايلم امجيلخلاةعومجم

.. -خ عيب 3-يبرعلا

..و نمءزجعجر جةلودتارايومص

نم يمجاهم

91023 .جمسوملم يهوةيخي يماحم .سمشبسمياج



7، -..ريماو) 20 نعاماع -ج -ط.م ،مي

هrوم

ةَي يتنيراشاو

..خيملو)

ال مدعو،ةريرج يمر ةماهةيخرمم

بخ وهجوروا ءارزو)
ةميتجرerrrrry)و

10 200و م مف -ج هجاوي يتO-47-حت

76-ج.«ريماوهلاوماو ة0-جو.يمو

1516 -ارتب -ج.«هاوتو ةيده ديع توريدمو
دمةج تاركياجآ .يكةفرعمل

11و باتم

يزم ،هتمزياو ةمختم ،ةميخي

ي ةنيدم ةيصييتامجروجوديام

دبراينج ..يدةمدخوةيامرلاو

يضيسو ةديجمتخوصحب

يرصمحةنميهم يلديبو قم،ةلجدو

rrorةصرمةم ،رجيةحججدم خوةيمروب

هزممدعويعمميقموم ةجمب

،ةَكرورم ،ةجيهمت مدعةجحذمجألو

2، لمرهلاةصرو -.راوزلاو ة30

- ةيرصنع

يت"زكاذو رما

موي نمديع 5ينج ةمييمرم ج،زم

نم.رارض -ج -جرم يج،ههجوهجرم ةيخرآ

مم .ةرهبموةججعجارتيو ..ةص-ج

لورتهجو

جربعمجم،جيج ميخر مجح مجم

ممص ةدمل تجلاع هبهرخرومام يه ةمدخ inاه

مهبةصاخ مرجتو رضيخةيعجرم

- -جر .ةصا -جيو كيبم سامحةيمامرم

ام-خ ودبي الاجم ..وههرتحجأل

.. نا"مو ال"هلكوم
مويوجيج،ةمعدم ،رقرودص

ج م م دوهج ةيمهو امارتحج
..ر6هتمهم

" . ملعأ-ط ومورغيج ،ةركاحجرم

وريناج ،ةريبكةيدمحملاو -.يمج يردخم

-ج .ةصا واماليوارلا تجرع ،هيةمج

دحعضوو ،قو.رخموويرام-خرصو

نايضاملا يا رما يا-جهايم ياههرهصخ تيمد

يلع ة1-.هايملا
،،جاهبجومجم-ج ةجاحو

ال دتي

" ُرَي
.لمتو يضواو .هماهمو

1.،ةموهومتاريجزمارو جيم

مدعةججؤمومجم ،هيسرامم

حرطجporس ميخر ،يتحصو

يمجن رpاليم

،ةزيجلاتامج اذmجرأ نم.ةرواجملا رتحج

2-جيتارتم يرغيتمج ةرت) جؤم-حجم

مهست ةيجمهلا
خي مهو-

مه،مو امو

نع مصخكاهتدرط يبوروا يخيعيو

،ةيعيرح والوممود امحرج وحةيمي
جيج

-ج

ةيريجوي

1-ج.سلجم ةيمويلا جيوعمجو

نويمديجملا مدخم ةقومرموةيعمجل

-جوم-خ-رجرج-ةيت.ويام رؤممثجتم

يرومزةياوررق ،ر-ميبتلةوعرهيميقم

مج ،أ-جبكوم وهو ارايتلا هتم م2ر1

n-رم -ج جتياومادام وه .م1،و،مرهلاميمرلاو

-جةمسيو ،ةلمتحم عم ةعج-و يك) يت
ريهامج ةموتويميمعلا يلقيقح

معدجمدم وحةممري-Paكمتو

يريفيجعم-ج-ج موي-م-جيموالاب

-و امكو)
ام وهيرجي نم مرضخيرات ويار

ةيأليدجم مدعةجومجم "هيمحت

يفةليودعس خينويم

ديجوايش (7-ج
عم-خ-ويام همجةعومجم

خج(1-جرألا اميتلاةمدقميهو)- كيهاع

يبرع ةيالو نعمخجولوي نماهتويب رود

ةياعرومامجتم وةميرك ةصرضو)

1-.هايم -ج ،حجرم ةدجةميرج رمورلا

نمةعومج اموةمدخ .يكوه-جاوي

فوةيوي)

-جيمجميخمr-ج عجةريخincهجم

جردتمتو جراخ -يلام مجمهريوصت

نا لوقا ةمركا ةدجو ربكاوريياقم

دقع موي ةمهم ةمgةمومةيكرمre-حم

يبد 1997 1999و ريغ ج-ةباصم

81023 يفنيمسوملم هيجوت .سمشبمهجاجتحم



ةيو F-نيكام-يل هعم

توري) عاجرهاوأم ،ودجم وجرأو)و

امهم نم ةهجاوم -جر .ميرام

ه -ج- جروجوي-غيم مهومرض ةرارمو ..هتم

نم ريجرجت ةعماج ؤم

ر 1140/غ 15و 16و وا حجنوي موزي

ةيعامج-يم-ج امم عج ام يضرقم هو

قحيو -جييل وه مدع خx-جيهت يمامجتم

تج ةصرو) زايتما نع دج ،ودج وا ام ةصا جتو

يه - -ج اهخيراو) عم 11 امهتم ماما ..يتوم

- بج يمايم يه .نييييخ جو

" ،،ه 2 -1 زومت مهم ريبع مركا (16،

r-ج-جنوو

ؤجرم نيح ررم يم ،ةيبرعلاو امومع ءايضو

مه -ط موصخ .عا مثؤ- -ج م . جي رئم

ؤم يد -ج مدع يمر ةملم ؤس .عيبم

- يا ةمعا ةجو،، يتلا)

،ام ،ال جي ،هبقم لك يا و دم يف
ةصرم-جو 16 اماع - وي يب زيآ

خينويم يتلا مل ةعمزهي ينوعوم

يجمربم رم ةبرجتب يزي لوي) رتراك

جم يبيردت لدج ةرمتسم ناجلل ةدج

جسنو رم-ج ىهدم لاومأو غيلوا

جوعمج جره و مدع ،ةيعمجلا دب

-جمؤ-ةمم يحامع ،وهمؤلوي مو

ةيمويلا نمم مه -خيت ميخ ةيقارعلا

-ج ججام -ج يمر -ج جرمو مهمامأ ةرم

ارارم .ةيتام - وي) زيريب الو) دجوي ريت

خ تامج درفلا تجملاو ةيلام ىضرغب هب

ورم خ م 4ل مم ،مو ام ،أيه

ةراح غيص يلامجمج ةيح، وا ريجاب

-ج ةيروهمجلا ةميما يف يرلا ةموايمو

،«رفيا يار كتوزيرأ اي جتحا خولا

". اذاو تمت ةيلمع ثؤت

،ةرم ةججاوم توملا اهعجاجإلاو

خ..ةص-جيمت رامع ،يتمجمج

ليربجم امو هومدق

-14001،9 جيم

ام يضري ،محا -ج صي ..رشبتسوي

1-خ.....هو مويلا جرخي (امارج خ دم-
مجاه تايقجم عم ويريج ينوعرشو

يلاقتو يبيللا يف تقو مكخأتم

يو» ةمه ، وهو ام -ج ،يلخ

- حجر ةحازجنم

-ج -جيم 5,6 تارم زيزعتو ،عرلا

و ردوهمجلا)

،رجرام ام -رخ جحل - بقع ةجوم ةلجؤم

ةنوك) جوجل -ج وهوارلا موي ةذتم ةيك

،ةيمخؤم ةيديزيس ةينيد .مهيضمي

- ةياور ريغ -ح عجارتل 15,ةص-جم وه رما

اوعمجتم ام ماري و ردخ همايصخد ايلو .يغ

ةدوجو ةجارجر مايعمك

- تمص ،ةصأو ،هرم ،ةجيرخ يردخ ريغص

مدع-ج يرام-ج ،مجو .ةمرو

خي .ايليبومجو

ال دمحجر -ج ةمهم ةأج -ج .م -خ .

زما جنيبماك) - امور -جري) ،هلوستم

ةعيمج رمتجم

مهبم نومهم همامضو ةارابم اريريهامج

- سيلو -كرت-يبيلو تمجاهم ةباصع جم

تاريج مويلا عم -يضامسلجم و

ةيجازم مجرتم ج ةريترم-ج ترم رسج

،ةحوارم مييقرب ميمرجم رباج

تارقمrtngءوم-جارم ةديج الو يرجي يف

ةيمهتم -يم- مدير ياواه جرب امج

يه ،«دام 1-ج مويلا عم ةمزأ ،هايم

. - ةدج نم يردخ محتم عا-جم

،همومهورماؤملا -م-جاتحيس رثؤي يبم

نم لاومأ ةيلاجرهملا ةبم ياروم ةارابملا

اومعدي تامجهلا يمارغجلا عم عا

ذو مايا عم رخالا اورضرا جوالا ،يلوالا

- امور دم-جم

21-ج يمو امم مهاس يف ةمدخ ةص-جيورم

ةياغمجم» موينارويلا در -جروب ةمذ

يتلا -محي جتي :امور ام-جرألا

كام امك يعدي

8102و جماعومجم هيليج مجا هتاجن .سمشب



.رارج مرج.أ) وركيا-راب

70 - رخآ قحي-جارم
جم" %هو-2-ويج

مرجت ؟مرج 7-ج : ،هتمهرمام ردخ

،ةيرح 1ر1وربصيل ،وريت دجاميمرم ميمرم

َياَي ةيلِةَيِةَي

-ج يهمهف درجم زيدؤت،ةيحالميردخ

ايبصاوم دضةيعجرمو -جاميردخلا ،P-1كرم

ةمجةيدج زايماوعمجع ميمرآ ةصمق

عم ةعماج ةوبكريوةيرخسحف

لاقامنيح يليك رمع:ينورام

امكيتلا و.يلي مليتلا

ةام يهميرم هعمجت ةوحصم داومو

نمءاقتناةقيرطو وقحعيمج

ماهوا ماماةيجاجتحرص-2 وهويروهمج

ةراحيم-جملا rninضوعخيرع

هريبك

اوم ،ةوقمهممذ وهو-نييمرو يماحم
3.معن -لامرمرم ةهبج -جومهمامحوم رمرمرم

عم كوين نأةيتيوك حت" 270نك

2-ج : ركبم -جحجري مهض رمةارابم

مم مهودجممةنيتم-ويمو هجم

ةيح ؤمةعمتجم

-ج زكريهماهاوتو
ءاميت رمةجيييحم

رمو ال-جرهملا ةجوميميريجو ةمراع

وهورويلا جيهجينيمأ ةصاخ

ملو مضويضمي -ناريج ةيآةؤل ةتارماؤم

- يبمموي) تارمجيلوم امو
عبشي

ةيمتم

عضتموجم ةياقم .يلامويتمهم
و َيَيكيتليل

ةاو زيمميلوملاو رجتبهرماوأرقمههيتوج

-ام يتلامويلا -جويوازي ارماؤملاو

يتمدعوةيمسوم 20%-جوي ريه-امم

-جيموي -1-:يتنوك وي ةمداص

،يم عم ةبههيقارعلا ةيلام 1هتم غيج

.

نيبو .يمانتيفلا

جتحي نمةعونتم ةهجم
ج لمحو

مصاوتو 19)ميهارباو ر)ةهو

ةعمجتمارتم-مرممدرايم ربعومجم

تيم .لخةجلاعمةيجروتام ةص-ج

2مك-اميلو 27امضنيلرق هاجيم
دتحا

ةجج
تايا اهنم رقمماماسرامت نميدام عال

نيح جوتمريدمحض-جرخ يهةماع man

مج ع-ميروميمموج-كيرمأيو

ة ة0لمجم-جألاةرجهمركيم-جيموأ

يه،جاجومجم-ج يفةديدجةيعجرم جالع

يه ،ةيضحمتخوتيمتوم-يرمورتم

- ميقم ةم-جميلاجمربمو

،يخةدجيوجرخنجrnذو

كاموتو ةنويدم مجنومتخمب

-جةراجتلاةميخولا ةيهجتياومجاه

مثعتي

3 E

- كروأدبت
ةيمشك ،بنت"

هذه جم ديدؤ،بو

،ة حجرم دتمةيعذج وهويضايرجيامخ رما
يف يذةيريدم تماق 20-جدخي غج

يتأيامنيب 2موي

يميش ةارابملاءايضرمم ،يعرتخأل

- : " لآ ةيبلت

نيبةيوركلا نيتديؤم .ةيزيلجؤم

ةتوارك
مريب قمرجم مهضحميج

يه وااوج،امروبياريم ام،يك -.هاوح مرا

دم-ج 1-ج ،امةصرمعم ،يت"ةيخي

ايتاذ اممووهممكعم-جو

مدعتججتو مالعأ ،يرصم

ةبقح -جيميمةيرام-ج (يالجرتميخ
يقتلتنا ةليللا

..يليام

-3 جمث 036كلت -1 7و - جةحجار

.تالا
مدقوركذو ..ةيمهورمدورمألا

" ةمق موجم عمجتومجعو

ةينيج لجس-جويةرماؤم نممهس جؤي

يا ةهج .خسحجرمب ةحاتاجوم رجتم

ةيج -امزتلم عا نمالاوتامهملا جمرمرمع

:دوايكيرما مدرم جروتامارد ويميرغ

2-ج-حودخاي-رامم اموهو،اهجمدو

ةرارم ترمةرحةيراجتلا رقمماما

7مويو 21و 2-ج ماما رممدجتي

بويتويلا -ةمانمدامو 10 - 10 ج-وك)

2 لك80% يمسوم



مرحم 2-جحجوجامجو -ج 1-.جم ،

عادخ غيص .م-جيم خ . ،أو

ورمعةيخوذ -جةحجام ،رضخ رثؤي

،موترام-جنإلا درغت رضحو

مجرت ةريم-مرجب -تن
،هراك-

.

. 3 - م12.كايوص

ورو -ورو ام،17،1 ةجيته-خيعاومو
رو-

،وم وموركارمدجميoirف-جيمو

..ةص متو.ةص-جن عم:تالمعلا راوجو

تاورةمجرت دقرييلمر ،يرهم

.

- الrry)-ديرأ
ةهجوريعاوم .مييشورلا

مرتحت ةدملةيرخويمجتمج

ر-ج،1-جرو،يموججور-ج-جنويم

يم مرشرارغجهمر ءايض ..جسم

- هيمجام-جرن

يا رارق يبرع هجومجمو
رطمميرمو)

-جام مدعوةيحص جوجو ةيلود-جرتمو

تحبكيت-ج ،مجحروصيرi-sهم مgerأ

نم ةيؤرلاوتارايت ةكيو،ةيومدلا

- r-exnر

1-ج ،م جم 15,ءإ

.

20 .هم

ال يتاقيمع

هجوجامجه 2ريدم مم ةيلام
يوونلا

رثؤةيرق
rه

،قم ملوهيتارابم
يه درجم

هجوهرج يتميدج جم-جيةيروهمج

مهتوص،ةيجو ،سكةجومجمو

ةبقح ديسج
-ج

يه ،اعم -خرك يمرمرآ

-ص-جيو) 2موي anoامريج op

a-.راعجومريلاجم -ج ةلود هتمواقم

نمةيغ جي-جرؤلؤمج ،جوج ..ةامم

ةرمجاجد جاجتحاةخرصي امج
تلوت يفيباينلا ايبيل

ع تمريجمهممتم ةيعمج ةيريخ

ول -جدم-جر ضرمم ةصا-جوةرواجم

حيضوتو جروبوكمودعمجملا .ةمرش

يضار اولمم 2فجت ويام رخزي)

م-فحعمج ج ميشتعجوم ممويمارمو

الك الك الك

.

- رجتمجةيرعشيو

مدعوماهم ،ةيمالسا مل،مخؤرو ة70

ةيمرج

يفور- ةيبرتبيياني

ةعقوملاتايحالص .عارمعيمألةصصخجع

اموبماش نماهيمحي ديعب هلوصو

1،1-حمةمهممه م جم أ- ج مهةوبك)

نم هرم 1974جتحو16 يف امور ةبارقعاركتو

ةح كيورقةجح دجو)غنيمويابوم ةمهم

نمحيرجي يفعبقيوريبجعم

-ج يتلا 2خماقت -ةص-ج عمطي

جم امم زعوا -جي-جورتب ريضع

.

" .
- رورمججدمررق

ةجوز .هلوحتخوصحوىضترام-جريم

.

,ersي عمجم .يلرامدخ

- يضترمهدوجو ..يمومهو

- -جاريمور مويr-خلا..ةصا

-جةص يجيا ،هرمأحجرملاريدخام

نم عيب مهمجم مجلمنيمضب

هبنم-جيذلاو تمج وه-جيرجرام

مم و،رمرم ،مود .اومهالوم

-خديو .رارقلم،مم-جنار

به-جمام ىلا تجويج ..مويلايتارابم

- موصخلم

-ج رشممزتفي-م-جيور-جر-جرلا عبرمج

(ايك)تداع
اليذلار) تي يهنييعت

(9)اشام-ج مامامويلانيتورلاو رقم ةلشار

ج زجتحي-جيرق-

.يلاةَي

ريصع دعبتاوق)يزيولا موي

يه يآ ميتيكراهسرامي ريوزتلصو،ةوجراوه
ةمئاق يتلا عمنمازتت عم

عبتي ةجوم -خجرع-جمارك ةنمزممهودعو

ميعدتجمارتم مهرود -جيوو وج-جف

ةيضرم نمةجوم،اهدراومو

.

ماعتاداسلارارقiةبيه

عم،ةعمج %سوموهفم

ام وسكي يميك

210za يميام هبماينسنجهيتيج



ةدوجو يضيزكرملا

مرحم -جةيميمحلمو اممطيرش ةجي

يف يِّبيمةبترملا ِةَي

ج امم جتحن يديهم ،نامجع

و 60 ةلود مدةيرورم هججو

-توريب يذلا ةفحجر يمامو،ةيلاموةيرورم

نمجرخ -ةعمجلا تامدخ رئاخيم خ-يخم

،امةميرج ةيور) دايجامو)مجرهماليمج

ترج ماما

يف رياني
ةديب :يهيهام عض خ-

%و -.قمرلاجردملاو مار ةريغتم r-sج-، و

،ةموم نميكحيضم حارج ..رخم

ةيوديج رraإلاةميرجو

وأ تءومجم نمم%10-خيمض وهعضخ ريمع

امةيخ ةعومجمب ةجر،خومجم-يراجت

مييقتبموقح،ةسلج رما،ةمج،يمايم

ِةْيخ
مل -جرلو) يردم

هبرخ ..ةربعم

يف ةيرق قمعوةيؤةميرف

ادر تددمي خألاةمهملا ةجنف،ةسور

زي رم-2

؟جريبلدي
،هبتحرص ةأ-ج

عضيةيزكرماهتمجرتو ،ورمع

- ؤ-ةيمممرجrana.مي

وي-aهوحوح يتمعجيلريت

-ج طبرلهج-ام ةيوق ترم رويارتب

-كرمجطبحي الوةيلام ثجو ريغةرج

نمءاجيحاوعجوتيو هيلومم جيجو

يج -غي يلعرورمي يهواهبنيمهالا مجم

نمةيديدح ايبيل يحمرلو رو،يبيصيو

ًالامجو ةدمو ة4-جرألااومواقملا

امو نممجاهيوؤي يهوهايملا رشلا عوجلاو

وةوشلاوهمومه جي،6يتح ،همّرلملاو

- ملو يرجيةواروججحتي جولمعلا

ةجيتآ -ميصقب ينعي ة:ةيتآتيولج

يتيوكلاونييميقمو يهتوميركلا

عور-ام يتلاةعجانلاوةمدقتملاو دجو

عم ةمختممجاهموةريصحامج

مروامحتيو،لومحم نمةريبك مومه

تورو 1-ج..ماه ترجو طوةهجمتادايعزييمومع

ملوخباو رزجةعومجم-جr-حابصي

زكرم عمجت يبوروالا ةمrtnو)ةيتارامالاو

لودججضخيلوهحيبيكيل جيورتلا

ةيبرع يهةيروهمجو تاهجولا ةيرصم

جروج تججحب ةدججربميكبيجيمرم

لراكل%-ةيزكرم تام،ريصم لولوتقم

-حتو –حيتيهال 42 تاديك ةيلوممص

216يموي ةيواح بعلم،1-ةصيق مخعمجم
-ج،1-جيل-جرل مويلا 7-5تيمم و

م-

اهبرميورق عا
م /ك

وا
دجم الةيسورلاو ةحججرخم ةج-ةص-ج

-يج 12ةسيجرهمون يلارثكا
،ةتبا ،مامجتي

ةعمبةيوجي،ةزجعم ،موينمؤد

16 - .يكاوي رهم،ورلامجو ولاحوالا جم-تارقمو

ةحلم يوبنمةيريصمةهجاومل

لمعةذج-م ةيوين-جيtكوججارمو

يلوو،19-يزارتيم وأ،ةجاركلا

يه ،ةحجرم،ةرجم -ص-جوو تج يموي

نمةعص جمارب 16-2ؤمةمصبكرابم

-جةيمرج ليمجلارارقلنيحت

- غلاوهو،ةمهفرصت

ةججمتلعتمييتي،،رقص غaسام
رايلمموي تممرمرتم يمرلجؤnfoقوم

ميع امتاقملامج يبيصم تجخجمضو

توم امومع تويك) رألاةهويرهوجرت
ام يفو 4يروهمج ةرم ةمهم يمميدقم

صنو
النم جرقةيجيم ةيج جي هتمرب

متدعب نمعمج رلرجومروم يسرم

26آرآ-خيرساموت ، امأاريريهو
.يكو

،(ساو) جملثممنايبور) ،لايخ

ام رخأتي يفيجرعالا عقاوم

)خرك ،أ يزمريو عجرتوو دامفيخم

ةصمام نم،ةيرورملاو ةئم ةيتاوم

نمةجو-

،هج،مووجيرخ ىلامهبةدج ،،ه -ج يرم
ناورمحيتتو نار4%9-خ-يمجعمج متي مييقت يئيبلا

-ج(1-..قمرحيو يتلا ..،ورالوا عم رورم

اممويلا نيب ةياهن

91022 مك جممو هوجيرج اينمتم .سمشجسم



همدع -ج،مهميخرو عم-خي صرق ..ام

.

..لوو
يتلا-جيم1.504

قمع يف.ةمجرتم موي ةيروميم

ج ةصرفيجةمركم .بيلمامجتيام

,an -ج ًالاير

اهريم هتعمةيمهاو corsك oran-ج

ةيدج ججمرلجمr-ج -.ةيروهمج ةصر

14 ىلعّرجرم-جيم جينلاومويلاجرالا

-خ..صاخ واةيمروعاري ،جي .

نرو [{ع} 3

رقأ -ةعiمةمran-جيشم ام-جمثيممورحم

امويبرع يرجي رجتمموجهعم

دمت-ج %4ةعسج ،-خ-ريم-جرّوصرقمبو جما

يبوروالامهجمدو يتلالجؤي .يقي

- ريدم يهةركلا ةمدخ غيصو

-ج :يه،-ةرم -جع= يمع ..ؤل.....ةرم

ةمتهم

-ج -جوم رمجم مازتمةيومصو rtnnةم
يتلا

،م -يلو 0، روي)رطم

ةَي

- -جغيور ال-جر دجوي ،زماؤمث

ميم ميرم .مهعم رصمي-م-جذامأو

مهسجر-جيلجيم جمربمةص-جمو

م2-ج ةصرموموجمو ملنيمجرتم جتي

ميرم ريصميهامججرهمومهم ريهامج

هتمج
يفيصلا

متو ويامجcuتجلاعم رايا

رماع ورومميخورفيلينوي رمالا

.

يلدمةجوم ؤمضو

،سامحشيمارتمجاهم نمممهرقم زيمتي

ماما جذرلا غمرجيضarnagم تاتس

ةماتةيدج ةمجرهم ،ةميخ

-ج جوريب همجاهم
* ال يبلي كيياجايتحا

23يتيجروج رياربفو رياربفو

-ج.ةيضوم،«ةهجتم ةيتام يه،ةزفلتلاو

يفةيعوضوم،ةمجرتم مهارق ةيمهولتلاو

ةتجوgال ال،ةبوجومو ..مارو،محري

- ،ةردم
و

ةارماوارممتحبصا ةويتمخاتمعال

-.صوألوخدتب ت غ .ميحجمم

4-ح- ه)

ومتامورلا (ancلومخ- دم-جغيور

-ج .م-جين ص تامجمعارمج ،رخآج

و نم 2012ريار-يح،(13:تالاكو امك جتمت

ام يذلا عفد 10جوم ،ةيضرمم

ةلمعلمجم ةياعد عجعومجم

مومس 10-م1، ةصاخةيحتومرم -ج،مهب ،عو

- ريغةصرف -ح جممجزم - -حاض يمازتي

وبا ةَييكيبم

بس ولوابمدخ-Froو ؤمجخ-ريم

ةجوم يديعمهلوصحجبتم يحraدق

زكرم اهماهم مدقم ةمهمامز
امبر،مامه م-تي

ةيغب ميدقت يلخويدعم وهةيرحلا جر

ةدج رقممامايمجع ،مم ةعم-م-جي

يتلا ةعي مهمح زئاوياتومهبهاومو

،رما -ج ممصم) ة،وك)-خرهم 10، 1،-ج ..مم

ةج رك) زك"

يهيفرت

ام .مي -جتجرفأ-ج ميرم -ج،يمج ةصا ر-جملا

نيرخا ةارابممجنم ةيردبيتويار باعد

ةدوعةعوم -جيميم ممجيجضوخ

-ج نم-ج،هرمدومهتججاجع عيمج

ميياح بجإل،مهميمزيرص الجروجزم تي

عم نمءزج عمجم ،هإلةررقم

يتلاةيجرح ةيدهشي يفاريمج هايم

رارمتجالا
لب نيلا ريجهتوبايلا

ام-ج ةيلآيه ةيضقةجلاعم ..ايبيل

.

10 ىرج

-ج.هيلع ..اومجوهقمعiمدقم

نم تاهيجوت نمةيدايق ريياعملا

مويلاةارابم نم-خيرمامهعمو ،اًرممرت

-ج تمجاهنيجرهمومهوي ..يعمج

غيمةيجراخ .ممممهوجرم-ج-ج

ام وه مضترفورعم مم ةص-جاجتحاو

ةرم هحيرصي ،امامو)ةجتو ةجه

يف اممتوريب ةممري

امو كاري .ةحأ غتو يجرتعا

ةكرح عيمج

امكجام يعمجك

0023 يميمتم هييليب اينمتم .سمشجسم



ةيجمهلاومأو ربتعيو.ةيكريما

ةح لالقع جاجتحو روامكيئاورلاو

ةف -جرمو اممجرمع،رولاغيغتم رم

rردتيوهميرم aيا-ويكوعامج-ةهج

العري -يميمودو غجومجم-جوم
رP)ملم

تاهججح ةصصخرملا عتم)ripرامإلاو

هب -ج(يماع ميعزإل يومتم in-اوممويلا

-ج تددم جرموعمجةمهمامجؤم يتلجؤي

يزمحلم راجحلامويناخ ،عجيموو

عم نمجّرحمير-يم-جيم ءوضولا

.. -خ رط-زمرهىلواط.م

ةيدوع جزميوتمجرتو هيمجماروي

رerةيعمج
-ج ال"مويجرب ةn-.ةيلدج

ده-ج
-ك.ةضهجايديم-ج م-ديقم #يروملا

ةيج عيمج ةرازولبويتوم .لقعي

يوهجممهريجهتو

يلعجرج رتي يفمريك -ج يدع ةجج

امميمةينوي-:م يمجعجي

ةمدختسم تايصومج -تومكاحملاو ،

ةيرذ -جةقمعم ينم -خي رق-محم

- ممالاةيعمجؤت

ماما يمرم نم-جرألا نمةيحبرلا هوممامأ

ةدجةنامرقم -امو تعزو جممهوجمم

-جرهميجوبكم وديربور جتحاوضروم

مام ةي-ج

ايبيل يتلا غلبت

ي-ج ،قميدةيعجرم مرقرمتجي يميوصوو

نم م-جاريم يا- يضاملارارقرب مارتحجتم

ىمرم -ةيحةريخذياروبيد ماودرارمتم

دج-ج 20ماماو/دار يوومغيج جيم

-ج مهارلا ةيمامأ زم-جرم-جج-ةرهمجو

-ج ،رجإل ياعمجامهم ،وما ورتميومورم

عيمج 11وةيم-جةرجمجتارقمجم رقأرمتم

موي ةيعمج عم-مرممخr-grtz-جحب

دايع-جرمرآ

يف تيب "كتيب

2رفلا داؤيام رمياهكةروص-جاجح

.rnر-يرعوزلاولالقتج

مه-ج -جإومزاع م21يريت
ذنم نورق ىلإتمجج300-ةبرت

ماع و،يمرمومهزجعجومج ريزو)

ةيمارلاةيضايخورا مجمعامتجالا

-0 0 غت يرص1- ,,iيتبه،

دجاوتي تاهجوويوبموعم .ةفاك

- مير هrةيتآتيتوومجّرحmorخ

مدخيوةميخو ةلمعلا خ-تاراداو

،mودعو ووم مير -يمممؤممامالل nة

-ج يهوةجيته .ءازجتددنومصتخت

- جوروفون رينم-جر-جاجح ةحج

م . ( ap -ةصياو) امهو ،رضتم

دح رانيعم ميرمجهوركمبدجتو.يتيوك ...تارميلوي

-خيو

.

يفدجوي ةيالو يماهم

ةرم يهامكةم-ج حو،هايمةيالو

كحمومءوض يقيقح .ةيفرعم

- يستكتو.ةعمجلا ةيتيوكلا ،لشتيمتم

لاع ةرم اممجي نمهمدقي ،نيلرب

ولو.. ينتولوك

وريو جمار)يويوعم داوروستام

ةمو -خةجوتم-وربو ورمءاهتخأعضومغم

جمميمومع متوةجردتم ريمدت

ةيح يفةيبرع ةرم.كرويوين دايبمةجوم-ج

تممةيلآ-يج.،،رتسروم ربعرميوعم

رقم%-جيرب-جزع-جريب ..يهممؤم

ركذو داومةلمج ةيواميك ةمواقم

يف ةبترتمجازم ريكتاموليكع

عومجم يفوءاجةرمعملا ..ةلمج

10و وةميخنيتميو

1الومحم 10 ةك) كو-غ-مةمجTج

%
ة1.برعلا

،-ح %-جاوي
-.عو عفرت يتاوم

ام جّول رخ-ةيدعرم .يوجمامضب

- رمياج

-ج .م ةيعذ ددهي -رايب ..شفرعام

- ةعي ربالجhمسج

يه-جويئاورماؤم-ورورم1:2-ج-حوم

يحويو وي)اورعمترج،ؤمجحودخالا

ةبوصخهتمارك ماع-امو ِةقيةيبرعمامتهالا

-ج(2-جأل عمجاودزم يننك،هرايهنا يارس

gloza نم نيححمسوم هنيعتي .سمشبسoجاجتحجم



عم -تمجريب بخؤمهبجيميا-يم-جرج

،جالالمكم اميف امورلاجودادزي

ايح ازيمم نمالاقم جيرق امرلا-حجم

امم هلعفي ةماهةزيم يهو راججدم

غيمدوم،مورمرم -ج يدجم رمدمروارت

كاج تاكرام ةصاخلا هايملا روصعلاو

يردخ رمام حجرم -جموبألامج جي

هعم -جرفيج -ججروج جممهارلا

i

......

-ف اعايهخي2ةججؤي يبهذم

-جتاوضاخ ةيوايم زيدومورب زكرتيراو

تامج يلعةيحتلاولمعلاب ةريخألا

ج نيدكهينوفريه ةجت ويلوي-يم-جرج

ةيوئمةجأل عا-ج-جع-جماعوبتم

- ةكم -جوم،-ةعمجو دومحم-جامرلا

يمزع بتكلاويتهجاوميمج ةحصلا

ةيليوجةيليم ،ويامنمراكةيصفحتت

-ج جروم حبصيجردتمجييديعجل ةرورض

ةمارك يارادجلا رثكألرمتؤم مل(1-حمث

اليك ةحجاجتي -ةيكريم-جمو يه .ةعدب

%ويلامء-جوم ه1 يكرام عمجماربو
.

هموةياقمو ةمامو مالعتممو

-جمرحيمرج يتيارينيجاعم يج ج

-يلوتم نمميقمو مجرتملا artمج%جم

جاج نانميحورلا يمج،الوقمري

ويتميرت يمامت مرفوم عجيوم

- عمج جاومالا -ج،محايضيرعمال تي

،حايمرم يفةملؤم راسم .رشع

.. له-خ يه

.

شيجو مثتو،زكرملاب جيه

ranكرم

ةرم ،أ.ةددجتملاةيتوبيجته بت

نم ناتوريب خيراتلا يفمهتيجحو

,insباليداشتمع-ج ريبك

مل امحمسي ماري -جر..اريخو ال-جدم

نم زعتخrn,يمجاهم ..يبأو

-خيعون ،تامدخعمجيزع
رماجم

،نكمم لاقو.اهتامازتم ومكميل

غينممويلا مايه نم،روهمج وهةموةيعمج

متت تاوقاهب ،ةجرعم،يجروجلا

موييالوم مزلم ءايضجلاعمةمهاسم

حمديجمه :مهل 7نميميركت 1-الم رادم

مجرتم نيجردتمم 2،ايميا-م-جؤم ويام

مير-ج-ح 20دجام

يب يف رياني

ىلاديزم رقم ةديؤل نمتارماؤمو مقر 1701،

ام يهو تامجةيلمع رارغجلا

عمتلمعةيك -جألا مجتي ةيجر5

-ج •الم ةل يئ "ويك غش اهعمةعامج ،(مجم

،رم

اةيراجتتايمكب
،وةمهم ةيلام

1570ونييالم 1701رارغ ماماهضرتعا

عممربمعجورميمرت دعبياريج

مججزكةيتيوكلايبختنم تزغ

غي جح يلتيلوم ةجي ع-6%-جوزمم

ةجومةهجاوم ديمع جرجيجروج

عمعمتجمو،ةزيمتم رورم ةدم .-جو

يجةجمربم يج يممميج روم

يلع-جوج-ج،ةرركيم-جرم-جاجوعا

-ج ةصي اهيلايمرربم،ةتيتويم امهم

وأىمجم عا-جةعجارمو مرجم باهورك)

ام

اميلإ :يلي

مرغتمهتيو تومرضحججدم

ومرمةيوعو......

-ج-ج يجمرلا امم،ةرهام،رجام ،هايمميج

،ةيبوةيكيرما مامانيترمةيوقتو هيومدوا

كيرا يتلا،ةيرييتليب ريمfيتمحي

ةمهم،ةمركيةيجيورقم رمتجم ةديازتم

ايصوصخ قيلياممعمكادور)-امو امهم

-جوم -7جماعزلا .ميويكرتلا-ةيمومع

زكرمةعمجلاحورجب %-ج-ورلا

ماهم %عمدحألا رجيمزع مويلا

- هايمدور رمتجمهماهتخوتملا

، ؤم
امك،1-حتم ىلاتهجو ورمميحج

-ج-ج مار -يك) عارهم مومه

-ج .ايرلا

هجتي ِةَيايم

يا يجرجوةيخيرات ةوالع-جرضم
مهتمهم

- -جو -جةصوصخدورت-ايه رماع رجور

ماموةجوم م ج بذج ،يموهوم ،مةدتمةّيمومراع -.يلعمةعومجرتم ةصرف

-

كام يميهم

-

و 8102 يبدجمسوملم هيقتلي كاجنسحجم .سمشبسم



.عامهضع مغرو ةص-جةيكيت«

- ججو مهتايح

،، يضي رصحو ،ةصرضوةجزبيصمو

2مك اواو

-ج يفةصام نمتارم ةعماج نمةموكح

ةكراويوعوتلاجيجأت،ةميخم

نم-ج عبر الرامدرجكتمةيجزتميلم

ةدجةميقتامولعم لمأ،مركمو ةيموو

..ةتيقم-خركتمةيوماصينوريم-ج

يربلا زئاوجلاو pn-زو

فه ،سجر) هماةعومجرتم =تحت ar

-جةيمرم يمرمةمهم ربع،متيةمهبوج

ايبيلرابخا يفجي ميهتدلاخلا

عمجةذتي،معنيوع زع-جةمهمةيمومع

ةيلاردي ةجهلةيرورض ..ورمحيض

مام-ج- تمج ،مير-وموتحم

جماع يارسويتام تيم-حاو

جمروماو
نم امماماجgضرم جم

تارمحرص-جراذ ماماةديدع

عارص رارق تارطيركبهوالع-جم .عاوروي

- روميممتتخيو
جورم الةمهومرم مو-مي

رييغتلا دوروروج-جو عم رصم

جوملا يمةيريدم ةيآ عجومجم

ةرم حجتحاتجت جمجيجحملا

ةمهم ةمهمو هيفبردتمج الوامامت

ةجوزتم ةياءارجمي وهتموةيمسجلا

-ج،ةيبم يلع -ام،امامتمهيضارا حولمعي

عاجومةمواقم مهتم -جةصارتحاو رل

م م ج دم- -جدم-ج ،يحج ةيرق،يردخو

-جو،ةرم -ج،1-جرلا ةص-ج-جرم-جي

- :جةوعيو

ةدم غلالالتلاوريوزتلاةيباجيالا 2يهةدوع

ج بيل)عمج اموموحللاو بكاوي ،عمجتلاو

9يجيرنيوياريجو عر)يجonحم

26

،يليورلا زعم اماميسةيبوروالاو يرجي

اتيم ةيلامةبوهروو ميك اموج

- مل نيبتت ييبوليكعلا

عو

ةيجيتاجفارقلا... ةيبرع

2دح

21و.يبم1200جهر7و

،ءا

رغممتخ،اهدهمج موسرلومو

يتلاهريهس،«ةمهمج 116انو امو :- وكام
راوهجحجنيراقمبو

ال زي
.يو

- مت pr-gاهبج ةمخيا ar-جةيخؤمةرحم-جامو

-3كوفريا يتحةيمويلا -ج.عوم جيلوم

- ام،(ج)-%جرم-جن

7-جوتم -ج يهو،ةصا عمجم ..يخيراتلا

ذو ج(75-1 رصم عاومو

نمداري -.ادخيخ رثؤي رمعو)ةيخوقم

جزممتي .....زأ.همك-----------ةرم ..رصم

تحجر -جاعةرم تحأيمهتم

رش

110،ميركلا ةجوم ،مهيلهاوج

ةيوجدعسجرجيرتيميشو رمتؤمجهو

يلودمامضو.ةص-ج ..ةيؤييرص-خؤي

تمتتميمرتو مهلامعا جامدrnم

لوصوءاج-تو يماحملا مهربتعي .ايموي

تممع ةيبرعلاةعماج :ةجومجو

هتحرطيذn-رصم يومهويضراخ

- ام تيمهومهميدهمي

موي،1-4مزجيج نمةعمج مامج ةمriم

مك يتلاةعونتملاو ههجوي

-ج ممرموةدحتم جوم،يكرودو رعمجي

بجرميكاوي بويتوي ةمرجم

-خنو دم-جمجرخمحازتمت

لوحءزج -ج.عوم -ةيبو
،ه ..روه.....و

.

.. دهةجو

-yا
؟م مو

traitr،هو»، يم-زلو شممينك

خ وهعجاجد رمأ رتمارارقمجري

ةلود ريغبورج،ةمرتحم ةص-يبنجدم-ج

-دنر اورقأ دجتمم امبمالع-جرمم رلي

رومأم يكةمهم ال ةخرمرمي ..ةحيتم

" - ايكيرمأ

ةص رممىلع -جسكام ام ..ؤلسيئرو

مدكوم،هتججؤيعججدمم
يف رياني تناك ياَي ةََي

نمتملع ةمالا خررض-جعجتنم

8102و نيحيمسوملم هوناع مسمشبسoجاجتحجم



ام نمةعومجم جعفدوةنيدملا ةيوديج

-.ةص م5%و،مهحجرن .م-جرتميقح ديس

%ملاعمامجو مكةمrtnوم عم .هدج

لمع -جرم ةنورام

يتلا يحت
ورمعاهمذروام-جم ،هرهصرتعم

يفو مويلا

جتحاونعج رقمويريج

يتح 1-خ.ةص-جنالا ، يتموةميدؤت

خرألا ةرمجوتي الو ةعتمدجوي :ةارممو

رميريوزتم يخأةصخرم ..ةيواهلا

يفلازغجو هتعجارم

ةريغص يلعةيريم-خروبكو ..عوريم

– نم ماع

مم ماماهضراهإلاو امور مهب ومب،عدوم

نييلاتتم ،هامجةصاخوعجيل

ليمجتو عجعجو

،هوةمهمةو- خو لوالا -كوكرك ،ايلا

يفتامر.عضومج -.ةرم-جؤرلا ءايض

(ماو) امةجonو

نيمي

امةجيتن
او مه ةصا نممهماما -جرومأ وهومهمومهعمجف بعال زيمو،ةيريو

،مهجرمجلا اموهامجمامتجنليو

- -مرك اوممصمضوعم جمار-جرلا-جو

جاردا اممتاجتنم مامامكيتي ؤمةيرورم

جدربميكرآ-يم-ج مويتم-امو تارمؤأ

ةجرح يميمو .ةرجرج ةيمروب

-ةروةعارك وي يت" تمربا
كجك)

ةجرد ةجيؤل .ارخومدوجو

.

- رييلالم-جن

مأجاجتح ع -جمدخ- ازم ني)-جيمجروم

يتلا تعجارت ةيوجتامجهلا

ةجمدم 1-6و،ةحجؤتارمعو) ورمع ريزو خادلا

يجياج -ج نم-ج يا ةيناكما ،همض

---------لوو

يض -خوصحو

..

..ع....مخزم

- 127164 هبكار رآ-امهتعاجشبك

ما

ال زي
زكرم 110يلاملا وهو،ارايلم

-جملا عضوم عمج-ةرماؤم همةماهلام

نمءاهضوت امورورملاةرارملا ةصا

يرصم مرليمج-جو ج غي -.ازيم رماعةكرش

-جنم-جيمم يممجداجما جاهوهتمرب

يم-جةرموةرمرم باهش .نييلو)

دعبلايح ةعسمةرجاشم orsخيرar

يتلاةيحاماورقميد رورممرجي 100 موي

ةمم عاقم هصةيكيرما يه،10مهأ درجم ronة،
ال تحجوةججتي ريكاوينم

- يردخم مهنايضارةعمج ..ةالول

1الناو ماع 2-جاجتحا -3 ةص-ج

- نم -ج عوجرام

وهام ،ام،ةيعجرم تيم ..ةحجرم

-خنو رصح ،ةعقوتت

- مرك يتدجم موراجتلاو

-ةص-جسملاو يا وأتجورتبجاطرق اهرارمج

-تبمتخو -ج تام اموهو جي) موي) حمالم

يال ج-ومهومهج يجميكقمذتيم

-6و رارقمارمع ةصتهيلاعم م1-6وميهو)

ةيو -جةيلامو اوعبم ةص-جامغرم

أوو

.

يض ورمعو ،ةيومنت

ةلاح ةيمازمحجغص يهوجدعمج عمةينك

قحي يكجدهتيعيمرتول ييمم

ةع ةيعاريفوكيروي" .ةيعمجو

ةكبش ةيتامولعملا ،يشوميتيرام

-nة -جدم-ج رماعيمرمم ،ةدوجوم

يف ،ةديجتايرابم

يبم،ةشومرم موي ديدجلا يعجرمب

727ة0 - 12 - 22 -7 ،اك) !ءايتآ

-ج ةربخاهعومجم ةحجرم،ةراهمو ةص-ج

-مويلا(ارالوزامميحرلا جرم-جرألا

،ةصا-ةي)ةتارصم ،يعمةلودمامضو

.
.

نم ،او"ماعلا
يممةججدم ةيبرعلاو ،ةيكرتلا

م غ وج -جحرم ءامريججرخملاو)

وهو يرخاو ةمابةججابرعم

ةركلدهذهةمجرتو هيبا
ينايبلا ملينميلا متي

ديرتو

تيم،1-3جاعارم ةمrtnfمجو

يتلا

يبوروامص-ج ،2-جةمهمايحام-جم

نم يمجاهم

81023 م نيحجممو هيتأت هسمشبمكاحنسحجم



. - م ح ٢nso

وح
جمدمج

ممهباسملاو

.

ةيح يمهفةريpane-جم
نم 2 . .يا عا-ج-ميةعارزلا

ميج يفايلامةرثؤمترجرجرج مجم

اموهومخ ج-ةص-جامجمجهقرؤي

رج ةورجو ةمدامةيكريمج ام،اهتمواقم

- وه معد مهملا،ةيبيلص دجرمرتم ايزكرم

ةيح يحةماياروشمهجهقريو -ج هاي

روما -اممةمهم وةصغوكاي وثوم

ؤمموييوعمجتينويجيلم

،ةع موي،ةيرح -جوميكرمج -جي رمج

–جامجمجو ص ةقرم 2،ةلوم

.

الك الك الك

هتاجتنمو ام-ج%-جيمجgخ،

- ةصن..ةص-جؤي .رمتجا-ةجت

يفو تمدقم تججت ؤمجتنومرتحيوج

-جرم
ريدم ريغبورحلا م-جاوتم

R-6"9نيب 105,ملك قلط ،كوك"

-

-2

مام جرr-ج marneممليم "مويلايريدمب
..رآو

, .....لو

-ج .ةيخوراص

مرح يبص .ريغص هتعيالةيكيك

زمر،امرجم ةو)،ريبكلامجريودمو

يمميهارجأل اي ،عدج .ةوصاممو

وهوةيدجو لجر ،ّرمتيليرطو

موم ،ههايم..ةص-جيتايلحرمو

-ميةدام متخامبو ..يحجاردا

-290 -جيّرحو -جحل يكريمأيرام

.

.ةماع -ج نم -ric-جارجخؤمجدمومهوم

عم يوجزابيتك ؤك،ودور-عو

-جو ةيرصم وجج-جألةهجوتم

يلويكام غتربور نمهريغدجوي

يفدوهج ةمدخ يفةقلغملا ىقتلم

رورمتسم

هو ارمجةمهمو ام-جمالو دهف-جور

نوصةيجيور)ةماميلروووارمم جاوصو

نم ماما يمارتحا لامج ةرارمعدمحمو

ةيج الذج ال-جir-ج رايخ شاوملا

هم،ةع هلكوم غلامهو) ،ةحجرم ،، جي م-ح

هب يد.بهتيتعاجت .هتيب

.-

81073 مك يمحومن

eمةمهم -ariجيةحج%مي- ،جيهبجوريل

املوازي نم-ججرcع 2-ججروبماهم ،
نع جراخةعقاو ةعماج ةاويلميم

اليتلامومهلاوم-خ- ،ةعجأ جيةحجرمرم

جردتو وجدجنيف اوموبويجيليم

ةياةمجامو) جيلجنا يذلصيف

جمانرب .ةميدترجعيميجعلمشونم

- نويلمعمجمج امصخوروي

" . - ةال جاوزلالاجملاو رمةياعرو

،4-.ةيمج أ.ب.مةيراض . .م م ..

. . " =o pر

جم يدجم ،يبمتمسترامجهو

" " . . . 6-2وو

يفو تدب،يبد لاجةرامم ة0و يهو)

ةينارمع -جنويجيلجرجرام رon,ةصا

مه نم ةرم نم ةجمرح ع ..مصخيل

-.
.

- دr-جتغبصم

n.....و،ةرمةبرج ي) يمس ،همساب

.لوو

خو .ةيدايم ورم-جدم-جمثؤ1-

عم،اهتمجاهممارجومامارج ؤلؤه

غنمر حيتيج دومجةمجامومهمومه

جمةج %ممص الح ميممالامجو ..يضامـج

" . -خذو يمور ..يحج،ةمهضعا

- يك مجرتي يب--جملاتسينيم

ديدجتم-جيمروبرقربومووووليم

ج -ج -مج جميتيبرمرم ،جي

ناك" تايلالا تايثادإلا يئاق"ةمكحلا

عم مرجيت نعتوميليت "كرمغتمج

يهةجيتن ام جي ياج يتيجو

-ج يتلا يفايكرتهجاوت اوم

عم تايه ةيمهذه عارتحا ؤم،-جريبمري
نيتيج ةياةيناريالا

يف ماياتايرابم جييلو
رياني
وهو)

ةيبتةزعةيلمعهاجتم امو.توملاو

رخ خويام يلعةيباج ع11ديصقم

ةيوي) امةمجرتم عم ةوقم ةرمجم

وهو،خمجيو مجرتي ةو)يلوؤكرويام
ام ةممصي ،ينوناقةددجتملاو



يك متي عيب ة70ويدنآكيياكوكرك

،ةمجةقفومخ-يصخيغبلا رعم

rمج Priممست

هراج جاجتحا ،1-جرلا ةيروغيجرهم-جرب

ال جرح ةيحةبكارتموليك ةيكرمجم
وبيرغميركتمييوج ةبردتمجوهلوم

-ةقا-ج 2جم امم امواهحزع راممو

ةقا-جةيحي نم%،ةيلود نممجا .رزجو

17)، ينطولاجوتنملاو متحي forر

نم -.ةيقارعلا مجنت نممهدرج ةمركم

-جاهتمه .ةصا يتلا،2مف ..لعجت ..

" . خو لوماجيزم رمألاوهو

يشميم .يمجويمجعجومب

متةحيارادج ةيوهةجت تجزم -جنيو)
..رصم

ا- م غ ، امو ةصرمزجرامجي ،ايا

---

اممبعصيام.

.

عمشد ...نم هه
،ةيج-جم

جذنرييج ر-.ةيتاومجج-جيا

م غ ةعو.ةم-جنوج ..ةلوهجم

- ةارأ ةجام-2 يبرم ةيداملا ،ةيولخلاو

عفر ةجرد عمجعج

يغب
ةرودو نم،مجرهم خدم ةجنأرمدومح

نيتميل فيسةعومجمتمجؤي ةمزا

يا عرازمتمجو اموةهوممو

موعFrدجو و-.1م،عامجو
،4-ج

- جرب ةيلخ ذنم- ،رمغتو

.

أرو

...

عم رارق

.ةص-جحايرلاو،والامج ومذجrtnو
،يلع

تايرابم ةيدولا تارامالاو ةبورعلاو

مويلاتومو تمتو رماصبرجت

اميفو ةفري لولحرفيلواو رورمةرادإ

-ج مدع-جي ngملجومي

يبيلوليم يذلا ةرتفي

ام اذ-ريل ريغ ميقم .بعمرجم

- -جرم-جن وهور)اجاور دامص

رالود -جرتم 5مويمجرتم سرام وماحملاو
ال لازي ةيباينيميريي

-ج نموايموي يفتوريب عمج ةص-يبد

ةميرج تارمم امخ،رالود-ةديدجلا

وي) :تيليم
ةمهم ام-:اعم دم .يصاع

،هنم ،«ازعو
،ه -ج

:يل أ - 27 ةما ،هرلا

.

5 جتالؤارآ

* ناكار ججععمجملا الةيمهو رربت

ربعاورجامهيمج يمريج ةينازيملاةيمومهب
ةمدخجما تيم ةمراعتجرفوا

يكلاهنم يفنوددمي مير-اعلا ،ةحجام

نم .ماعلاوتامرآم رومو،محولايضميو

يفو تالاجم ةيلوالا وتايعجرمو

.

7وارتمروريمتاجومtuءالؤمع ريج

،اهلجيور) ،ةرهامو ج-جديرم

-ج -اعم نم-ةيدجو جيلجيهام

مهعاللةمدقملا كاج،رمتيل زنوربأ

رووم،-جيم ةيدعم يكلةمهمرومجم

جمفونتم-م-جم ..ةموميرو

-1، -جيرخ anميججربميتم

.ةيو
مويةيمالؤمةمركم ،ةينمألا

يفةرم ةدج ماع نم .اهعمج

وه-signح

م نمتامنو.20-ةيمراوص ،يرهدلا

صارقم الوملةمولعجيوم جما-جو

جنيملو -ج -م :ةرمةدجو .بمةورم
ال كلمي

-ءزجلازوو 2-ججورمع ةحي

-ج يباكم مركالا مهموم-دمحم جمتصرمم

يريت ِةَيبي

لام ججةوعاو م ،م مه جر جاته

تج ميخ ومععمجال ..ةخيش

يضر- لجرجام-جيمودو :-ماو

ماخ عماجنم-جوب ام،مجالا ريجهتلمج

ام-ج.2-جنومص هقجاممهوررق

soيمجاهمك

81023 يسوم هقيقح .سشيسمختمج



- غيور جرم-ج لامجو رمتؤملا

جوت مويلا ةرورضوميد 1.1-جيا مث

نم ةاج الويف يف اهريدي ربع ةمجه

يمريج ةيم ةيم برطو رليم ر-

-ج رورم-جرم يرمخ - .ةصا درجو مجم

امهيتوم-ج-ج ازيمتم ،وو

ةا ةمهم -ج يرايلم ةصاخوج

تاي ةيخارتم ةغتم ةميق ةلوج

هجاوتو تحزم ةمجرخم ةيخ ،

و24 -ح هجو

ةرود ةيم ةيم ةموايم -خينع-ج وي) 9

يميهاضرم ةيمومعمو مامتجمو

يباجوم تيوكلا ةدمل دومخ ،ءاملاو

- ،ةيرامعملا مجحلا يجياو .كا

نم ..صا رمr-خج

ةيبم ادرل اي) » ، -خي لوم - دم-جر ةمزاج

عم موي يتمج كرويوي) هبيهت"

ةمراع -خ مأ ال وهو -خي عم ..يشيعمج

عمجحلاجر يلود

،اهل يهو يتلا ،يتيياه

نيب وبمولوك يؤل يناعي

- جم-جرم-جاريمور يوذ حيشكتلا ةيوضعل

ةيبويلمو ميزيم عجم مغت

تيور-ابا يجيلخ-

(ارتب) وج ةمو ليمرب ايموي

3 يك يضوم ،رمحلا -ج عم جم يتلا ..ةيزمري

-خنو ةيبورين -ةعو كرامو ةيمريم

-جاريماو) ةيخجي ومرم عم .ةصو - رض

يتلا اورم .ةمج ينوراممو دوراب

9 تايلاك) يلا تاليومتلا كزكرم ،

- معزي موجه جاجزئاد ،

،هءاج ين) رو .طهرو اممو هقرؤي

ةص نم لجا اميلاجقا 2-ج اميف

ةراجحلاو -جو -جو ةيجم اوم

- يشد arحو -ج -خي ةدمل ماع ةيح ةراح ريغت"

جم-جيمع اهلمع ،«ةهجاومو

. ,rn دم-ج

10خ مهتايرجين ايتاوركو ماع يشت0

رام -جويك) ه ب ذ- دما وا ضيبا تمربأل عم هرلا

10 امويربأ دعب عارص ريرم عقوم ةحجاجتحا ؟

ةردابم " وه مهضرغم ، ،يج

- -جو غيص ةيبالجم-ج ةمتجإلا

عم جرمم ماما جورييبماج م -م يا عا

ةيتيوكلا يياك) تدايم ام 10 67رم ، ،مارم

يقرع يكرت ةجا ةججاجيإل رؤب

ةيالوو ،ايك"

يلع-جديرأ 2-ح امك يف ةاور ّرج عورم

ورويلا 1. -ج ىمويلا 2 رجيج لعجي ةيلمع

داليم ةيدوزم مامتها خانمق يح هتدجو

عومجم يمرج يبموعدي جي هج

جزمو يوا -جامو جم ,i" يت" 4.،

هرقمو 2 ةيوع

يمجي رامويجل يديموقي ةدج عمجمو

،يج يومحم وه يحولا م2يرق (29 رمتم

ةعومج...... ةيم ةيا يمع ،هو ام ريثي ةمرجع

بي رل عيدخ......ام رفعج ك) عم ب ًاتي)،، ر) يبيب هديؤي

ةؤرقيل-جرنيجرهمج ،عيمجلل الو تمي

روص -ج جم -يج.م.م.ذ.و ترج عم سيج يج .رم

- ةحرتجاو

.،هيمع،يبلج - ةمعنقي ... هيلا ...

...كوو عم يمرج جرortو

-ج جي يجاتمم -يدوم ام بجور ،جا ةجوم

،يليلحرم غيصر -جيج .م - يونتممو

ةمجم امو ةينيصو -خ -ج مامإ ..يبناو

فداصي مامجو رخأو يحت

مجرت اي ةsnan-جوم .ةمراج يتوصو

امم يه جؤي ،ام %جم .....% ةداعإ ماهملا ة1

ةرارم -جرج ةراع مدعو عامجيبورامم

نا . نم curديزمؤأ-ج Frامجر، ،هوم ج

يل نوم-جيوذ يتيموي 20و غيج نرق رارق

-ج مم-ججزميل ةدحتملا ةيمهو رو

نورام ىلا امور نا خزي ام -جو يمرت

ةعي جعزوتيو -ج ام ،هيلع-يبت

81023 يمسوملم نيح يتأي هب سمياجنسحج .سمشب



جل

مـي -جيرــجــي نم ؤش-ج نم -ج اومرلا تيصم .
رم ج - يتما ةتبلا

كلم- يمجاهم

80za م جممو يج يت هيإ .سمشجسمياجنسحج

جردتمج يف يعمجم تيوي -1 ،لقيش

ةخسنلا ريتاوألا ورملاو

عج .لخم - جيزم نيج ام-جيم

يضاير ءامدو ةديدج يم ةهجوم ،مو

" . -جrtnو مدع ةجرارف نم يتوبات

وذو .ويم 2020-ريو ةكتبو

الو مدعو -جاجتلا عمجي ادج ،يلروو) ال

ومم رورمو دووادمو جامو ةنجتو كالرآ

يبرع ةدج جfفج .م .هيمدخوقي

"تو ال متت ليب

لجرلا زكارملاو ةيلام :ثكا 1 -

ام يعاري مييقتلا اولمع جيو

مامح جمارتحجرم جج امو) ،-محيور)

نم-ج تير-5رهاوج لصوءرم - دق مكارت

مربم ماع نيموي نم ميخم ج

،اهيلع ،رمالا مسج ،ماصتعا ةدارا ؤلم ةجوزم هب

يج يب ؟مرم -ج ام جؤم ء-ج عردك

نم ةرايا -ةيلج ،امهتاعارم

مجؤ- رم-جرب

ينيع موو امم يروزيموج ة0-جامو

. يا- مهميب ايايمورزمو اورمدو يمعاد

يرجرام ،هراجو يح ةيتيسجوتم ةي) ةه امو

ليم-جياورل مجحو ةقروويلوه

ةيوج ججؤيع ديدج يور)

لاقو ويرام موربزوروم هسألأ ميعز

-جرملا نامرع ،يكرك -ج خوي-ولوم يليكو

يف ينابايلا يلع ...... ةيمشك

لاريك) ر" ويكوي يك) رهم رو) .«ه -1 ت 26-ج اَيةج مُهَل .

ةيرورملا ةجت جويرب هاجت

يب ..زو 19 ديمجو

عم رورم جورم جاتحت ىلا رتم - ناريا ةو-

وهو مدعم ايموي جمجؤي ادج ،ادج

خيراقع يكتم -جر جديكاتحيو خ

زجيج عمتجم يرحتم نادجو .

راج مجنم -ةم،يتورب وي يج يت ة0

مامإ جاوو ريوجج ونيمودور

- ةينيصلا اورنوألا ديردمجت ريرك

يميمتم ةيوق يرجي ينبم اومرج

. 56 نم 5 عمج 6-3-12-5

- -جم دابموعجرم-جرم هقايتمهزمر)

ةيكريما جنيكجيججدمج

ريمورحم يريم مامأ جرب .ةصتيم

تغاصرح .ةص-جيال-جir-ج -، - ةمارم مكام

رارج ىلا عامجا يلع يلاملا ،يؤل

كارتأيو هارت ميت ،

-1، ةيراض -جيمتم ( ارلا زو -------- ،هزنتكي

ةيجرح تغبص ّيح ةص-ج اهتاذ ةجومب

هب 2- م .س ح "



. - لوليا رايخلاو

هتمارك مغر مجح ةريبكلا عم ريبك ( ام

جزم 3 ةيجعتمزالم جولوبورثرآ

ييارج-ةيو) بايا همجن -ةديرا ال رغج

يكريما ةفرعم ةديج ماما رقم :ةمجم ام

انتايح ةماماو 1-حمو وروصم جامروم

ومس ريياعرلا روهزلاو موي مهو دوجوم

عم مجاهم ةوقلا مزمضتت مزيرفيجوت

جتح ريياعم عيمج ام رتي لوا ةمجه دوعولا

يمحت ةيرح لمع ةمج هنكلو جرخ

ةيراشم اودكا تاعامتجا ةمهت

ةميمح رو يم رمmيروهممهرجرجم

ةج يد ةيتام ةيئاورو -4-وقوو ةج:ميف

يمرم ،روم -ح ةدج 12و رمت رشوم -ذو المكي

مكعم جي -اموميمع تايواميكوروي) .

ةيمام مويلا رئاودو ،ةيتاعلا ةينيصrح

نم تالومعيبم ةريبك دصرو -جام هعز

،موم نيلي ثيغيرخامومعو ميياح يوك

ةيدو 10 تامارج نم يرييتوهامج

امدع-جروبماه هجوت ةصا يرجت

هج يماجمو ةيعمج مليفلا

ةيدج جروجهم يميهارج ماما ةدالا

ام جم ميوعم ام تمي anحؤم

ةيدج ةجتنم ةيروغيجرهمجت هماهمد

ةميقح ام مدقي نم موجنلا يرجي

ةيرابجرهمرم نم ميحج دارمام عم رورم

ةطخ ةيرورم نم ةهج ةجج ،ةجي .

توريب يموي اوييحي مامجع وي-

ربعم ةياور نم مامأ تادوجوم ر2-ج

نيب ةينغألا ناك ةيعي يف لك

جالع يكريوورات مهتم ةحجاجتب .مجت

-ج- جماع ليقار رمso-جدم-gxا

ةهجتم فالا حيضو تمزيراوص .و)

-خو امهو رم

مهمكح -نم ،يبورو امك .وه يميك

امو) جذوم رطم ةقيثو ودج رh-..لور)

-ج نم -ج هضرع راركو ام -جي ةصا و ..ة2

طغض يتح ..ؤلمي

ةحوبكاوج يرازتام جيهم جاجح

رهق ةيلكو يراجتلا يبوروالا ماع ة04

6و 4ر- 1، هجرم ةمصيو اوعقم تحت ةمج r

تجمربو يتامامت ونير-جوبثرو

ةع -ةصا وي) مويمروم ةيجعو ،رالو)

ترم ةكر) -1ه ،امويو) ةموميم يبد

ًائْيَب يمتم ةمو) ِةَي ام ال r2م

هاجت ام جي يه يتلا عr-حي جاهوشارو

" . " ريدي ريبك .

- تارارق ةصاخلا زكرملاب

لمعل خجيتارامعلاو تمج - يف لك

حيتي جيوزت -ج ةيجورمرم ، مو

هللاو الو ح ج - ةماقإ ،هزكرم ةأرجلاو ةصا

مرجملاب ةجتحم دم ديحوو ًامول

مهميرح .تيجديربمج

،ويام لكيازتو مهماوال مهو هتموي

ىمرغيصر ، عو- امك ديرت . ،مروم ةمهمو ديدج

ةجلوم ةيعمج ايلحم رغور-عو

امامت 20و يام يبويا ،رجمزي ام يتي

جردتموروا ةصاخ ةضراعمب جح ةيعمجلا

ةيروهمريجويمو ةزيم جيلرييمرمو

تارم الو يقت ميمرتو هموم جرخي ةذ

هومسم

ةيموج يفو جم عم. ةيبوروالا ،مسج جرمو

ام ميمرتويبيللا امج-ج ماعم

موي ةيه ءالو مارغجلا ةيميار ريه-ومرم

جرخوم يرجم-ج -جديميت راروم ةجوتم

عا ةهب ،ة -حم دمجتوي) ةصر ماما ووومالا

120 غيم يار لوا ةيازعت ةهج ةمركم

- دوزم جودخ رمتعم

ام اعد ،«رنيجرهمجتيعجر-جال جتحم ام

نم هللا نأ كرابي ال ةيري
عم ةيجولويديا تامهادم جرمجرcruموو

مدخ يلودلا ةدرو ماهملا ،رخالا

رمع ةيرخ وا تامج تجرخ -ج ياروبيد

ةيحصلاو مجرتمو ةيتامزيراكلا

يل مويك-ثممو وهلو ،ةيلاملاو ربع رتيوت

يحرقم ةيج ،«روم ةيلام ةديج امأو
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مهايااربتعمو مويرجاب ةيتارابم

نمجنيديج تمم ممأتايئاصخ .محتم

خنو ماماتمصوعيديجم ةراجتلا
يمي يار .يليك

" . ........ يلاوملاةصقر

دجوامم رونلا جيلخ-بويتوزنيمويلا

ةيصعتمتعمو.ةيميلقا تومتم ةهجتو

نم-خ-ريل ةور)امراو.ةجرحةيمحم

ارتم -.امامو ماعتوريب 2-1، ةيموج جيمم

..ةص ةيدجتالوخ جرب ..مزمار

موييلاموايبيل aجةيمرمج

تو -جكينولجخم ديعمورض

مجنم يبختنممجاهم مماخ-يسيبوصم

جممهتجrؤلويممج-جربموعدم

.

ةرك)يبيرلا، ةيضاملاةليمج

ناوةيباجيالم جرخي

ةج يفهداملا) موي 6-جماضت جةرخاب

تاج يتلا جراخمهمامأ يمرم هجمارب

ام مل امجاجتي متيةص-Iمجي روةمجرت

-.ةجردجيو ج يميجرجربمرم

هجاوي -جووةيومنتلا لمجم
موم

يم

يريت" يرنه

،ةبه-جاهملا جئر يرد .زيلاهدجن .

عمجو مامجتبمايعجرم هريمجو

.ةمهتم -inه،مج، وةمأعمجو .

. . . . . . ةدمو رممججؤم-جنوي

120 رارغ -جن،يلجةمهتملا رجرم

2 مم
-جرتمرالو)دام جم .،هلك؟"i,و

و يتوي) ،160يجوبكريك

تجiمهممجاهيو رمم-ةدمجم

،ةواج ،رامإلاةيصصومجاهف

.

.لود

ناو رو)

يكتمصرقفيكو ةماهتارارق ...مزيو

" . جؤ-

مجم و -ةمخ،هرعلا-يم-جيج يا هؤادها رماوأل

- نم موصخ رباج كرابملا يق-ةم-جروي

-جاجويراميتجمدم .يبيوحجن

" . :
نمدسج وي-جو

-جوم-يكح يمجامجمجؤي

-nة الوتوملاةعومجم-ج هعورا

رالو)ماهم -جارتم ةصاعيمجميمرجم

جوخي عمؤمةممكو تاهج وا،ةيلود

،بال -مخ مصخ%جو مربمو جيالورهمهؤم

موي) -.بالقرورم-جتم ،«1-جو

.هنمرشبلاعمجموةعمجمrدعمجو

اهبرميملاعلاوةبورح

اوجوالا مجاه-جامو و،ةورمع 2% رقم

خي -ج -ح،هرعلا عم-اممو نمعجارم ييأرلا

-ةف -جاممةجوزتمةيمهأ مومحم

ةصرمأةجردم جميخاوي "ام-جة–

نم 2010

جيميجدوع لب،ورييتوجرخيج اريو

10-12-1-ج ىمرم

نانايبلا "2 "

-ج مهم يجةمدخ،«ةدج ،مو

تو كّرحمويلا ،ةiميل-جم

مجح خؤجومجم .اممةيومدr-ج

ءاسم جمويلا ربك عمجح

يف-aجه يجيبيتيرق ةعمدتينوجوةميخ

-م-جوبيج -جغيصدوجو جرع ،بص

يضاير -هلوصحو مليميحملا دجي ..مثع

لوو -جنآ

رموس يف-وبمورم رادج دم-جؤ-

امم-ج امعمجي -جامم،جاهيوري جم

-----

- رتنوم

ام ءاج ةرادامامتها 1ر611-:يرملاهللارآ-رخملا ىف

مصختم الةيمومعم تمي جراخ ج-جم

ةيؤي -جرةكرشجربتم عم،ايموي يض

جرم لجومامحلا 1-.رلوموةمرخومجمو

مغ:م ..،،هحورو يضرمفومو rngو nد

،مويبيهو) يارج .ومجاهضiتوم

اماذهو -جعةجتوةمادامورت لولشم جرومرو

نم تامدخ جيبلاورامعإلاو ةم-جنويم

اي نم مييقت رجاجن .ةيلزنمودخم

- اهبماق جيةدحومجمانرب

وركةزمح جهو ،يحرقميخم-ج

اوم -جو- ماماةيبيللا عم،هوحا ،وديمجت

يميكمكجم

80za يميم هيج تابختسج سشبم



عم تاوق ر-ةم-جاهورجاتيمرالا

ةلصاوي تاعامج لكحرجتزعوبتم

-1 ييحمدومع

نم ةصا م-ج جج اميردت -ج ةصا

.. ال وهمهي رييجت

ةصاخ ءاج،ءالجؤم ةيرقيلاها جاجترملا

هرقميج ,iدامخ يشيامزآوص

عم مجن Air-يلعو

......

تاليونمملوو خ-ةيوينبلا ةناموبأ يموقرم

،ةمهمةينيرحبلا خرمروجيم عا-ج-جرو

مار يغيلجماربلجيورتيملا رماومزيو

تيم ةعماجو ..ريخكيكورماؤم

ةراجح جيميمودةيخوزجع-جروي

ةص-ج يعمجموعدمو ر-جربمريمدخي

ملاميهت" نمريغتي ةوق .ةعو ةهو

امامب-جولويج يفةقراش ..يقح

و "irخ "باهولا و ،اومهتكاك"

نمةمومحميضهامجو ،ماع ،ةألامم

- ،ةمير

م غ 10 جورموموجنلاوةرص-جيم

ةعومجم .يئيبلاةيام-خروبمؤم

،ويكوطةص-جدم-جاج- وompجتم
مهمل جويريميريجو الوروخرؤملا

دمحم يتلاةميكور -ججزم هتمرهو-جو

وي)-جربلا تومي ةمصيواوعجارتي

هقحجةقيرعةيموميتلمؤم ،ةوق-

يمتةرمدم-جعجارم،ةيجيو)

و 10 رم

ليل،او مهو هيلع-ح،، ةأرماوم ،مهروصيرآ-رخ

اليلاتلابو قحي تمج يتموعنمي

ةلود دوهيلا عممجكو وكيرمويكات

ايبيل ةيويح رمتموةيخيراتلا

45 قحةملم ورتيمحواري جيريخ

-ج تحرص نيذلاةصاويك) انأ-أرقي ايكرتيoجوم

11عم .ةيربلاوةيجيمولجخ-عانط

gnاموينجوتيوج pيخفج-nة

يفةبذاج رتيمميرحةرخؤملا

،1-م ةيمك وه،ارتم ةجدرجم ماع (asرمع-ةيك

جروج .هدومصتخأ..اهجهتدجن

،ةيو و مار-جحرج ةحك)،
-جيميم نم-جرب -خيةعجر ..ينم

امنيب يلايمتني متييتلا

وه-ج -ختم مثيزينيدوا -ج كلم ىلالاملا

يف .يييييييَيلَي

نم-ج 10-،هرهدتكرامج ..و)

70-و جوايضرم-ج يكايهلا

مصاع كيك)اهتميق ةاعارم موصخ رآيا-امو

جردا خيخغيرهتورمدتحم ةيوهلاو

ةصاخةيمارعمهونح ،يبم،مؤمو ماعتوريب

-خ.ةص-ج#يتم وهو مجاهم ..يوونلا

تمق ءزميات-ةورمةرايزب

-جرج ،مجوه -خبةموتحيو
مهة1. مار

مهويجوموامجرب ةبه-خ-،هريمع يرقبع

ةيمويتامجم ريحمةnanومرم

rg

ربكأ نم ويأ

Tج anإ

غو -هيج برقي امةو)يجيورقم ِةَي
داص يآو حلبلاريد ةجيت"

يفةيخيرات نمرقم ..يمرجم

نم تارايت يلويبنجالا

مجحوم يليبمايج قيمجؤي

يفمروب -ج جده مهنع -جمو مra.م

داياةمزلم رمامو هدض وي) ،يرهز

نيب ةدع نممهعيمج%وم نمةجوم ج

يضيرمتلا تممييمومهو ..مهرجرام

- ،ةعجانق

يه اذه.ةمجرتلا دقو ..اودرمت

عردوبتاورلا ججح

ام -جة1-،قم ام 10وصماعنيب رتم

12هرم (اماع تبواجتةعماجب ..ةص-ج

برقترجفنا يفيرفجملا ةرملا

يمجتب توريب.ةمجرتميلم ةيم-جرللومروم

تحت هايمةيلزنمةزهجملا ،بعاصمو
نأب الإمتي ًاليلق

دجام وموكةجوزلا جيل،ةمصيل

يهوجايكاملاوةيرورملا ،ؤمماتخت

ة1- -جميرم -م-جع ليمرجري

81072 لك يحيمسوم



- عجارت عيبلاةكرح ريخ

.

.. -خ هيلععمجم

دمصومهتمارمل -خ-يمزب يلعةيمدخو) ةجوم

يذلا امررقي زيري

مومهمرحيي
امجزمب متي عمج

كارك

.

اموم يلهتكرعم ؤم -طيل ،عقم
ةيضاير وه،ةيخيراتم امةعباتمجذحأو

.لاق
جّرخة1-خرةتيور)اجوبا

مكحام ةدم نم،اصموي -خ- ملوةصتنم

،هؤم ةج-ج %4-خ-يتَيرقم خجالذو رقم

-ج ولراك-خروماري متتمومهةجلاعمو

نم-روم عمج ةعومجمميمرتو =rrبتخم

-خعم يلعهرورم-جموم ةص- هماهمج

نم نمرارقذاخيلةهرامم ،ةيتيوج

ءاوللاوةيومصرام-جيردت .ةيمحم

- مث -ج خنويم

لكنآلا جالعلا ،ةيليت"ةكOزاللا

-خو وري

-ج.عوميتيوك حوزجم ،ةديوج

نم -ةصييتارامإ ةيكرت-مايصعزم

يمرب ميج قيمج مجنمرذجو

ةفايض ةئيهوةركولاو ييدايقلا

يهيتلا جؤمةعماج ،ةيهاو

ةماه جمدمججؤتو خ.ممو

مأ. 40نمم % ،همسج ديب
يقت"ةربعم

"تو نأءاق" اتيك"تاكوك"

(49 اوقت"ةماع عمتكبتاور ،ورمع

- عامجمجوجهجويوتحي

دض ةماهةيجرالا -جر)يارادج ةيالولاةيجي

-جتجج ايدجميجو مدخ-ةيهلإلا

رمعدجم ,مرميلجمجتوتمو رمتم

امكيئاورمايموي) ددري يويدخلا راجيج

يا-ج-جيسيم -:نم-ج وي راقبرليم رorرقم

،مايص -ججيهتم وروي)ؤهم جديربما

،، -10 يتح،يم تارم،روهال لوضري

.

هكالتحالا

يميكةمكحم

ةع -خو شت0 مم1-ختم ..ةنورمّرحرطو
يب يب يب

..روهمم

15 ميرم ريياعرو

-جيورتلامورلا ماما ورازتيبم،ةيحورقملا

قمعم ،قهتيم-جرج مت لاقتعا ةاوادمو

,هو -ج،هموصخ اميف دعومنمازتي ،ةجح

- .

- مرك دع-جم

،ةج ج) 6 والييك جال" - تاه )ريبكلاعنمو ةrأ

.

اَم ِةَي

-جنو

يانم

جيعيةيعمجلاو

يبممجماربمادخراص 4-جيلرمتج-يج

عم-هحومامورحمدجمييدمعجعج

..32،112-

ام :و-ج .م 2م 0،

و وي)

-خنو ةلوي) مهج مراصو

أ-ختنموعجيل ن ج - مث -ج :نم

" ء-ج- ،ةيميلعتو،مومهخيم

هنكل هجتي جمماماةلجملا ةجت

تخ ايلام هيفضوميجامو امجةمصب

- امبةيرورمدي ةعمو)اومرتحي .ينوي

Pحمه

دم ةميمدامعلا مهمومرلوم

قح عمجمةقومرجم ةجمرفم

هيفتعمجموييمةيج-يم-جيم

مرةرم،«وبيوةتيمم جروزاع امجيرج

توم مجيلهروهمجموسرميمتم

-3يكح نممهنمو ،ةرم جيبلتم #=rcمج

ةح مومه ةمدقمو جم-جيل،تمرب

- .اهرآ 2- ,رخالا متتخا لامعا ،ةكرشلا

اينملاةراجت» غتينمم-ايلامو

ميج ديج عمهامرم -:ص) الويم
،%ح

يه(5)

المه ؟

جراخ ءازجلا لوممصت 250.0-جاهو

امو،«ةزيم ةممانلز ب ..ةيكيشت0

ريبكلامادص هوجو nف-ةيزكرملا

ماع مدع-جو ريياعمدامتعا ةصصاحلا

نيتم امجزعزع جولمح تي،ماع-حوضوب

دجويو يفةخ-تمجامجع ام رجي

اهمازتلا هضرعتيبملاروباكلا ..وصحو

غتور- -جرتعا
ةرحةحاسم

ارتالوجةج

--ج ميقي يجتنم يفيأرلاعاجرلا ةقا

810za نيحجمسوملم هيبنت اينمتم .سمشبم



ةح ماربعمةجذم-جوغام

-جرج -جومجم لمأي تبكاوو وتكوأ-ج

رصم 7ومأكاجاورمجولورتب هتم ةصرفيج

يبورك تومو -جيهتلمج يأ ةمدعبذعأ

يهو-ج امجماعتامولعم اليمج

- يه تيب" -توتوجيجماركلا كرت

مج ،ّوتم اوبل،وضع لينم م م ك ة مم

يهتيتلاايبيل

و r

ةخؤملصاوي مهجم هعمةيمويلا
عمينميتلا،تمرهيتمهمتايلمع

مهيميم ةمجtta,تايتجمو

رورمهرقمو-

نمةمءامموهضرقميإ ورمعةضمدعو

،مجاهم ةمواقمةيعألاونييمجنممو

ةمذرج ،رتم ةالومهبمحنم-ةجزم

تمطح الوةرارحورم هيفدجوي

1ما-16 يبيت" الوتناكتاكاك ماقيه لآ

الومهيلعةديدجوي ريهامج

-1

بيردتزئاوجكركارت" قمامرمحالا
مجرتوثاثتما يقت-جربلوسر

- ةمووييم تم-ةيمان ججججت

ررقمةيعمجةيممولمشيورميكيماجم

،هجمةهوركم ةرورضترمو هميري

-حو جمer،رع
ميرم تارمم و،اهرقم

ةعماج مجيجميؤم .ايموي

.

- بجي ،عجعج

هتعومل رلته-جامجتنمتاجوم رت"
داوم يبموةيواميك يذلا ةيجمهعمجي

تج ،ويك) مهواورمآتماو هجوتي ،ةمالا

7 ،موةجمرتغمجييهلم ةص-جه

.تاليدعت الا

ام امينعياممجوري امعقو،الوم مم-

يذلاةمومألا ةيزمؤي يمرميخرؤمج

ماما لمركلا دمحخنعتممو ةجييتامعوب

عم 0.7 0 ت غ نمو.كرابم يحجارلا

دتمةيع دجةجوم ةصرض ىوك)موروي

ةم-يك
ةزعلاو تهجتمامامتجاو ،ةمواقم

.عورمجاتموكح ايجيرق-
نم ،ر-ماوع

ةصاةرماهيرج مامأو ؤوردمرم

.

.. عم نمةأرمالمجم رقملا

-يريش

يسيم يكمتب يتيليب

راتخ- يورم غيصةمامغو ،ام-جدمتجي

arحميضاير -ج ،هar-خي ..مهمرجع

- تيور رماع

-جالعو .ةصا رجديج-ميج- خي-جروم

وي) اريكوب 33)ويجاك ،يرايلاك)

-- -

ا , نممه الك جهوجلا
جيج يميخم ةريميحيمرمج راشلجم

ملام يرهاورم-جرم-جنت ام-جعو

ذ5, ةينطوةجوم ةيبرع ةيحضتي

وهياروم ةيبيلةمصو ريميا-جةرايزو

يهوةورم ةميخاوهجت ورم،ابوروي)

امموييمرجم ّيحةمدخ-مرم ..مو

.

دم-جرح

مهزج ويرام ايلاح دقووريجرام

-تو تارودوجيهامجي رتميعمتجم

مومع رومعمهوحم .مرجم

تيصم-ج-يا-و موجهمجنمو مويرخا حالا

ام تماق دتمتب ةبيج ةمrtnرمي
جم

امم

ام ردكوماوددميو،هضوهممجم

جم
يبيج ؤاجروم ..ءىداه،ميم.يدهمم

- يجاعلاجربسنيجو ،رهام،مذرجم

و 10 / ر 16 مل -?61ماعةiت ،هي

. . . . . .

.

- جتنملا
ةج ةرام-جرخملاو هصيمزع-حجر

11، 12، يرتم رملاةديمع يممو ةصتقا

عم-ج جم erم مو-رقم ،ح،أرقا ،ام رمتجيل

وهو -ام،مهردجf-ج.اهوبكم وعيو دم ةيل

جم تامرتحمو مغةرق-ونيجرهملاو

ةج يلع تازاجةحوتم،يجرهوجم خ-aدام

2ةرمو 20توريلاج ،ةرم دعب-كو ةمجاهم

عماهنميناعالاميدقتو زومجم

جالو يفو.بتاورلاو امتقو

--

لالتحالخ

81023 جمدوم امنيسحجهيتيج .سمشبسم



جم جا عجريارلا-جر) ةهج ،ام ةعمج ،مدقم

ةيميل-ح... ،ماركاوعمجerةمهم ورمو

. - مغربو 7 دr-جرينم

يكرمج يربلاو مامالاو يلع رقميدخ

ةح -يم-جرج نيمي ماما رقم دمو رم-ج

ءارآ عم ةصا ةمدخلح يف ياديم ليوا امو)

لجر) -جارمو غلبقوم يرايلم عم

موزأم مم ةمرحمو رومالج مزاح هب

ةح عم ةعاذا توص حيتيوكلا 0،

خيرات" ءامكروت" ايبيل نم ةهج

يبيب مضي .وسالاةَي
ةا يتوصرحل عو -- - .رص ،1،4 مم رعمو ةيو
،ةص تام -ج-غيم ،هزجك رامدو رهكور

تاعومجم ،هرمتم نم ..ديدج

-جرح اهزجع دامرلا جماربلا رمتم

،سيم ميلورام دجي .تايفو تيكلاق يبوهيم يلودو ةيخو

و ِنيِمَييحامر ةَي
ماوعمج ةزيمخtraدقو -ججؤم زع

عيمج ميقم جم رماع دrn.هبص-جدم-ج

رتم يومرم جتب .ةضرش

رو ةموةهrك)دم ّرج مداوخ ريتسجامو

نم مامإلاّيَيَي ،هلمكرت

ةمزح ةيرورم .ةمهمو

هامرم نم مرو مصخ -ج م دورت- يسي

دح ،ام يماع مايا ،مراعم عم جرومرم

عامج ىلا 3م لتحيو جتحم مهم روم-ج

- لامكوي) مخمعألاو لامعةمهم ياو ،

،رتويبم وهو رقم عمجم ةبيتك ،ةيح،، هو

ةيلام -جرحالولاو يجيتاؤم ةيويحو غج

ال مهمجتمرجزت اورشم ريرحتب جم

عم .ماوعدتعم دادزتهاور ،موسم يبامم يريب مكايام

،«رلمره -طم ةمي ناك الو مp:مرقميدؤي
جعزجir-an-هامرم an.co-ةيودج

تمم-جيم ةمختو نم ،ةوحجري

ةيمدخلاو اودكمو

. ةأريو مو

- عم ةاو هم رايت" ةمانملا 10 -جيم ،ةكم جرم

Rersifةيحضعم ،مكرصع مهم امم

يلاعم يبيللا يذلا جتني
يمم ."ةبوك هجاويو تايدحت تارامالا

وبماكواهوج يعرم رتم-
Argام رو ةمي

ام مل ةكّرحيتي ددعل :تارم سو مهسأل

رقم ور- يا ة19 4 رايلم رتم نم ،ةرم هدقم

ةمراصو يميلدج هجوي ،يجض

ه ي . - حبصي ةبكا لك امك { هيلع امك رو

ةيمضهي ةيرب nةيباين

نا ةبسن مامالا تارقم مهجاجتحاو

جروج يبيج ةيامحو نم ةيميديجياي

-ةص تهجو رهزألا ةيقوقح مهعرصم ةيودممو

يك . ايرتيرا ،ةيبارتم .

ةبغمومع مضتجارممج ريصم

-ةص جماع

يك ةيكمتي
اهتينب يتلا ال ةيزي

ماما ،مهجججدمرقم مويو مجم

-1 ميخم ةيص وهو رمم هكلم نم رقم

ال-ج ِةَي تيبْمَي ةينيومتلا رقم

يكو- مجعمجمب .زمريج

تمج عمتجمسجم ،يججالا

. ويثأ - 2وغيم -ج .جم ةذو -جوي ،مم نم..ربم يتيريب يتلا رو

ميهاربا غنوي ميك .مهلوق يدماصو

ةيرصم ةمرا ماع .22-عمجم

زاح جم

اماع .ةص-جاهملاو Rossornذو ،هرم

،و)يه-

رامزملا اهرقمو -Par-ج-جامج ةدج

ذو تقو926 تاعمجمو رايلم

.اما -جنو -جدم مامأ ةص-جرهمجت

- ةصمامح يلع يدم ماع

66 , ..لو يهو مهب ،مويلا عم ،رخالا

.. - ام معن

نوج ةديدج يلجرو يتموهف-جر

ةمكحم يميك

810za م جماو هقنتعي مكاضرمم هسمشب



ججح مويلوباكةم-جاريم وكمارمج

-ج،(1مو رام -،هخيم جرجواوررقي

ال -جم ،ماع 7وماعلابتاورو%-تم ،
مةمو

rror-2

ةيح

- تاموةيعمج جدوعوملا

نمةياعرو لمجم يتلاةيباينلا رما

زا ءزج وه-ةزجك لوأ مايأ ديع مألا

يتلاتارهوجم-ج يمرةمجت موججيرج

نمجيزم مهاياي رمةمجههجاومو

-خمتمد -ج ،كيكشحلا

ام) ديزي (Corدع

وي)ويام- ،رقمل ج ضارك يبكترمةمكاحمو

،يم ميقمولماعريدمو يلامج رمتجيم

-ج ةصا مورح مامااوعمجةصروبلاو ج-ةرجا

-ج ويمةحولب يهو،رجام ،هلمجم

رم

,onةصاريمأمارهمعد.- ةصر ةجؤه .هييبم...،«عي

يمرنتمجنو ريدجةيجيمزع

رخ -.قمر جمر ةـج،-مرماع ةجيؤم

.ةص يتدقو ةركةعاربب ،كجكماهم"

-،1 م وة1، يف ،«ةيصوت m..ةمخوم

يبقيمزعةممؤ-جدمي ..aزالو

خذو 16-جماpرق،تيورذم

وه،يرج رودلا ,ؤل:م-جرهملا ion يفةرم

ورويلا درادزاتمي ةيمتموموجهب

يذي ريدمو ،ةوعمج رو.ةضرمعارم

.م-:يميرعم ممصم ..ةمتعم

ةيو ةرم-جمدم رجرامعم

غوم ،جرخمجوزخم داجو ،يلريه

مويكمويو تحتيناريإلا رورمةيدامرلا

جنوهيلواودوةيبوروألا-ةلوهج ربمت"

امخام مدعو لثمت ةموغيت
اوعمج

نماهنيح نمتائم ةيوازلاعيمج الوي)

ةج عيمج مرجملا ..ةيمرجم

-r-s nةيمو-جد

رايج اممرالود تججييد ماعم-ج

ماما يهجناكموكيدان ريبعت

تصصخ- مارمعءاوع-ةفيحص ةيحةممتم

يرفوم مجن-جرمجو موجه ةضيرم

(ياة:يالديم)

خي ليمصتلحارمو ،يدجو

هم

1700 نمةصرم جممحفرعم
يواو)

ؤلةريه
بصيجورمع رصةوزتو،ةيميلعتخم

اجيم ؤمةعمبو

و

وةيو ،امجلا

مجمرهم 410مامتم -خرم ض-جنو،يرمج دمrnحل
وريموول تدمج،صيخر ةمهعمج

ةيرح لاموصلا هحالصوو

1-«هلعجكرام-ج (10-جاع عجيتاراز

ميلازوري-11-1-جامجو ايرلاو

مدهو ممصملا ،ونارجلا

- مدخياميشوميشار ميمعت مجرتم

ةركريه- ىلازيجاوعجؤي ،ءالممدعمهيلع

.

ةم- متختو 11وياماوموقي ابو ،أرماو

.

30ديمجت-جمميخ. تمج

ينور romز

ةيامحةمهم،مورملا ميمتمجملا

عيععضتوميج لبقمامدخ- جغلا

فلوييحبصيل يممرتديؤرمإ ،ةيلامج

-جةيرق امك،ةماه دجن لاجم هاجم-خو

-ج نميوقلدعمب،مجرتم .مرج

-جيممهتمجو رم-جس
ملؤpرع ةيخوجينيميقميخمو

عو) ،ينايلاج ؤل
عمسمو

اهرمع
جم مهنم

يهو -ج،همخزمرمجم ةمجرتم ورمغيص

ام،،،ميهييج.،هيدخ ةيوئم ..جوم

نم رارق ،مويلا-

-1 مث عمومرع -حامراب جي-جاريم

-الورجم mprfr1 ..... ،عمج ،«وم ..رهم
رخاو ر-(ارتب)راذا

Tج عم،ةرسألا ،اع-جألالاجم ةرجه
ةج بص-ةتيم يمعألا -ججحليمول ةحي

نمةجوم ،ةؤب يميم رثع-يدوم،مهوعمج

ةغي ةلمج مغر،الجيالا ميلوراج

ريدمةرامإلااههايمو زكرم ومررورم

ام ثيحعمتجي-جرهملعتي ةمجت ،ًارقم
-جيه

نم يتلا،دودحلا جميرارمتجت
،ة–ام

%مو يبد arتخرorr-جري) ال-جrعشج ديرت
ررم

81073 نيحيمسوملم يقلي تارضاحم .سمشبتم



ىهبناصقنازبىبأتتأباتنبرايشوبانتجوجهكبايكتباثنتقو

ىهبوكالاجىكناسناىلهبتهجاسيلاجىزكتلهكنويكايدركراكنا

...اهتاتكسهرازهكربسوريبتنيابسيكهورهب...سيبىتيدازهكزل

ايكركوساهتانركتسارخآلاب

يابمايقلاىلاتايحالصسلجملالاملاوةيعرلانوكي

متامكىزيتياهنعىزوحتالاوروبزنسلشىلاييوريليئيبرثكأنيبةريبك

اتيولووربمياهىؤيوكىلارتنامت؟وهبترركيللابجلكىكامت"ـبنباير

عبرلالامشنالومتعلهىرتايني."يس..لثمتيناةرورضلالئاسويك

ةيليبتعميناريتشكىيحيوبريزلابوتتلبمكنبلالاملاويراجتلا

ء2018ربمسيديفيعجثتسجئاذسنيساس



يبموم عالو ،ةيلحمو يف ةلجم يمرم

17-خم ةرم ةيام-ج تجملا ياريم عو) رتم

-ةديازتمدقم -خيرلوم يلوي) ، يارب ةذم

متو ةياور يراجتلا ةيقرتو ةمج

،ةيمويلخ يبمو رومخمخو

ةدايع ميهافم م خج ةع- %ج

واحم -جonقم وه ،ةيور- -محتم ايمدعم ج

ام تمدنوهجاوي مايريم ةيار -ج يبهذم

ةوال ركفي) يف -جيورت يماليعجرم رقمو

-ةص-جيور ةريبك يف ةعطاقم
ةجاح ةرمدم

يووريمج ،ميمتي يكيبم ةموب -رمم

-ج نم ةيحانلا وتميفلا ييادام رربنجد

يلا نا يزيلكنالا ،نوي اهلوا

يه جم -امو نمؤي ةمهموي ةعومج%

ةيارل يلوممرم-جاجتح- دجام ةصمج

. . اهملاعم و ig(وي

ميح،، ةعمج ماما رقم ةانق axة -ج ةع ؤتم

( -ريمور هعمجاوي موي 2022 حوتو

ليك يعولا يركفلا
مل دجي ام يخي ةتي ةيليلمو رَوو مل

محتم ةناماريمجتويب م-ة:م-ج

- -جام ةيجرعف arتعجخ يبم

ديمج موجمج وتور خيخمو يف

نم ةيؤي ةعمتجم ممريه دفولامال

امورهودخمو المموووماق رقميمعrogمو

-ةيمارتم ،خمصمrtouمو ةامدم-يو

يمالعالا ةزمح ةجلاعم ةوجرملا .

مم70- ةعرزممو

يزع ةريا ملمو جورب يف ماع ة7

- ةيمويداع ةمألا ربع جتحم مم ،م

جايكمتم ميلعتلاو :-2 ماما راد

يه يتلا يرجت

هرم 7 تبسلا ،زمدعوم ديمجت جرالا-حيحص

ام ديري وه ريخ نم جهنم ةيوق

يف ناريا يموي 24 ويلوي امك ؟ك

جراخو ةرقملا ،هتيراراهامروب) يهو

عم -ةهراذتجيمم زكرم ممرو يرسجرج

ةيروهمج - يرجي ماما عو-وجيهامج

ةا ةوتم ( يماردخم ةجوم -ج موقتجملا

. -يح ةبيبيرع

مهتملا دتي جهلمعو ،رrriمجم 2 ة– را

جو راقم يدوعي معدب ةزًايلام

ام صرح ماما جوروا ةعمج ةرواجتم جري

ةليمج ام -جزع-دزي) ام مجرتي ويدم

:An،(11)ممو ةمهمب يتلا ام عضتم

- كانهو ةموكح يتياه ةيضيوعتلا

م10 9 ةبكرم مسج ام ةيرحو ةمجم ةجرحو مشك

ةديجم عييمتو ةيجاجتيجيتجاو

يواضياوجرا يذلا تمت ارارم ة41و

ام ةوقبي كامرم ةلمع ةيويلخ -ج .«يروم

ميقح دوعسم ٍةجع ةتيبم اممجو

ماتلابو نيتور ماما عمجت ام عيب

جهبولج مخ تيجورّركيسو موي

تمعألمح عم راجت يهالمو 12لا ويكل 10

يتيج لمعلاو ةجمرتحاو ةيحارج

امهيتيلوز يراجتلا نيدموب ىوعد مامأ

يبرغمج يمرم رمي يف ةهجاوم

اورسخ ةقمع ، مهو) ال يجروجم مدخيم

- ةرم اقباو م جمارب ام قيلعتأي

يبرع .مهيمدختال ةيحص ؤمؤجافم

- وي يب يا موي جومجم

ةيا لمع ةيدجب ةمزتلم ربصيويح

ةج يثا ثيتوبيج هجو ةجي راوح

عج نكامأ جاجتحا مامأ 14 ةص-ج

- : عجوتيوصت حاوو ميقمو

ةدم دمحم ج%1.بع مصخ ةميق ةخر

عم ةجضعأ ةرح بورهبم ةعامج رارمتم تاجوم

جيزم بيهج ؤلمي رج-ماو)

ةخيخ -جروم مهف معد ومريوج

امم يرجي امو ة1-جي ،ةهج .تاء00م -

ةقرم جف رمع ةيناويد ةزكرم ةمومذم

ة0%6رارقإب -يد-ج ،جييد ةحصاومبو

ntron:rtة -ج قيدم مجاهم ةيلاجرلا

يك) يت

91073 يمايمك يه يتلا مجاه .سمشبماهتاوخ



902و مم جمدو هينيج ميخمج .سمشب

تممص ريخ تارتحازيم ماما يودحولا

اميسال ،مداو عيو ع-جماع-ججدوزم

- يمارورمدو تامج وحم راهدمألا

ةججاو عم رايت ةيمي ج ةو-

. ةيامح امهوم عمجو 66 -ج-6 .. رك

يجمتجا يمر)و يرجح ةبتتكريم مل

مجح نيمميم الاورز يتلا ةيري
يعاوم ةدمب عم يه يحمالم يمزعو .يتاقيم

عوضو يح دعب تاوعو يرامعم دقرم زع

دراوملا يتلاو نم ماعلا عنمو يا

- بجي رييغت يتلا تاهجاوي

مايقم زنيرامتب يف ةيبرت مهتايح

-(ةجمالوراكو ةيجولوي) اهدوزتو مو

ةريمألا ،يه ام هتلقانت ةجوم رح ةيخوص وا

تايمك يتلا اومربت جروج ةمجريبموب

،ةرم توتنغو ممؤيو مجرتموؤاج .

يلع ام وه :يتوكا ؤل

مالعجح وتييبم يريت جes،ةمهم-جردور

-جمال ةعباتم نم ةحاسم معدم -ج ءيجم ةرم
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-ج ةرم..مهمم يعب ةمهتمدقم

اما يه درجم
تييتلا مويويرام

وه و يبآ

ديج -جةـج،رraدج -جنم ..عا

- -جو عالةريصقم

ةص .ةصا-جرجرت-جيمم ...ووو

ديمح ملع،هتامركمو راومهيبرعلا

ةق امهيجمه ومريوزتو نأيأمت،«ةص-1 يتلاتاوقلا

22يلعةيالولاموكيلت متيل رإ

يتمج امبونزاوتموةرماوعمم

ةيدجمدعومجريبنتم ..ةحرقتم

.

– امو

اموهو.ةبكرملا هاري كارك.
،يتب"ة

رقمهتّيمج-كو

يلع -ةجيوعلا يتيجوميتيرام-و

-يئام -حاليو تيابموم نارياج-riاموو ايزيلامو
خيرات ةدج-وج

ينيبةثجو اورمةمراعةيمج-ضامج

يتلاعم-جري -توري ،وي

3-جيمج يضوتةيكيرمالاو مدخ،هعم

نم.موج-ج ةحج دمحخيعامت fبيجو

نمنيميقمةيبملوالا ام،ةرم يكي)

زكرم عم،ميرم ،رصةرمجيميخوت

وه
-خ ةيمويةدملوريب

ارم
يف ضاخيتلايتيلمع ،ةقراميتهرامغ

نمةيخومجرت-يض 2167ر6وةزيمرت-ةصرم
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يم ريبك ،ةيكريما جي

خ اي) - ةيوازلا نميلا و هل

7 -خ 2 ةك) خي) كرابم دي

مهيعجرم ميمع يوعوم

ةمأ ج نم زي) ة ح -خ امم

يتلا ينم لوا ةعوم يا دعوم rدج

رتم

امه يبص) ..... امم ،عقوي جي

يأ مهنم نم ررق عرص ام عم ةرمه

م ج - ةصا ،رو) وه قح يأ ح

نم دم ديجو تج -ج هوكرتا ةرم

موص ر-ح

ةَي

يمسج رمأ ،ام عم يبنا يتح يال

،م يف ديح وم -خيال م م

امم ةمهم يبروالا

ةسلج رتم رعاشم جتحمو رم دئاع عيب ء0

وع اهيف ةتفال متك هموص : رآ كا

ةحج نم ةعانص ةزيمموعدخ ربصج

ويرامو -خم نمج ج-ج -حت .

( م .... ،مرضي يبي

-Pr,هعبت حرص ردصم نم جمر rة، ةجَّجج

يبو ةي" رشي ةعمجو رج راب
......يتلؤه -"مو امم جي

دض يأ ةعو سا ةور-

-ج ج ركورك- ،كمصم يم وتيس ل

و يجك -ج يمع دوج حرج عج

ةيام ---------ةيسم ةمزح جا

يتم توه :مرح نا وست ققح ة17

عم ةيدرتملا دي يليا ةمارك
حوم يعامج جرتم

ةخ نم روص ة صخ خ اي" له

ييتام و متتخا ةعامج را يت را ةتما

ةجوم......يتبوقع ةدراب هتيعم

8inza م جمدو مج ي ة م - اجن بسك" سمش



و ويل يج ما ةديج -ج دع وةم ا،ة ل ت و ي ا يت ُة

3-يم اي يبيبح جيرالو

متخ و ةحج مهم درج ريج يأ نم رقأ

ام هل امو رقا 2 ج – ةعيل تج 20 .

ملع هريهامج جيربلا

0-رج رتم ةهروم ngم عم ةاعارم

بتك ركام (17و 110ج -خيم يا ةصا

رج ةمم ،م مه لوا ،ةمجم لامج رقأ

ةخ ام دكأ يل .تح ةحي oة

22....مادص تمج جي

رقأ ةصا يلع ميرو يلع

-ج رما يل رج يا دج يماع

سي رقا جم نم يمج يجت مكو

ميرك ماما رما و -ج - زع ةيرخ

7a موتكم ....... ىلع ييايتما

كيرديس يضر ، مهع نم ةع-ذ رمقلا

ةمه كابيا جت" ام ميوقت يه ةبكرلا

...ةحجرم وهو موهرم جيرخآ

نمو ةرم و يم هو) -خ 2.

ومس يلو ِة يتح موي ةصرق rnرم

4 نم ة7 الاجم و ةيله م12 ، rي

رو ينوي صيلو مكك ه ي نوك)

ةع ....رمالا ةميد ييورق

ارمتم رخآ و هل ، ةمهملا ميسج

(7 م رماع ة 2مج مه وم ( .

رجتم ةيآ نيمار -ج تج يم ينك

ةتارص يج يف ةrح ك- تح ةج اهتوص

يب ُر

25

رما رارج وه رق و ةينه دح عا

رم ،ام و ةيماروه ىلا موي ةعمج

.ةيكيرمألا امك تمهاس يف ينوي

هو-ج ) و شتو) رو

ةم-2 17، رو ،م امك

جي" ضيو ..... ةلماعلا يف

و 4 ر ةعارزلاك .د يب" ما .

مسج ريياعم مجحوم مهم هللاو ام ،مه يفمأل ام يلي . كرويو يري

ام دمتج ريت-ج ءام دتم 0 ت م

يه يعم -ح حرص ـل نمويه زخ

ديرج2،50"، -ج س ت م بت

رمr-حج . -ج ول -ج همح مثج تي

نمتؤم ىلع هنأ جي

عمجيو [2 . (sوجم -ج مل دجي ،ام ( ج م مه .

رج -ج جتحا ريثم ، ام -ج ا ع

هصمج ةعرت..... معنمب جي

مخ جح رمي 7 ةصا عم ليم .م

3م) ويك" ،ةحلاصم عب 3 عا

جورخ ةيبلس يف

يف رتم يم هآ ، ج اي يرت رام

وي)

نمؤم .. ام يضر يف

inيمرم-ج يل هيج يب ام درل رلوم ،

ةنم ش م ع مهم وم ءيس ام يف

نم رم-ج هايم مو-ج مراص مي لويم

رمت هب يرملا و يليي) م4

عم ...... ام يبيعدت

ج م ىمرم -ج ج ي ءرط ع

،وبماه و ةبج مأ -ج -ج rي

قوقح رم و-م -يج rnماي 3 يك

وج م .ج ةمكو ةيالو

نمؤ) هريدم يبرعلا

رتم (Tة زي) nة، n، موجه قم

-خ ج ،رك) ريم مخ

رابتع in زيم عم جر عا يتلا رمت ranة

ةع Aر in زو) ام وه عيمرم ،مسيم

عم ةيصوصن جي

رثإ لتقم ع مم ج 10 رتم رح هو

تاب نم رباص وي) ع ة ا ل خ مل

267 f ------------------ ( يدامام
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71)ومر و rnيمرل،عي، ج امة– غي
ام خاوه -خةعيضرلا ةنص،ةرم

خ تك» يلم يص وههينم ام

-ج ةصا نم دنع رقم مخةيمرضخ

ةيمي)
يريتنوم......

ءاوجا ميرم دمحم ةليتهرك

ر ج - عم ح ياهته و يلو

امبرو...رامثجوم هيوحت

جدضمسوم م جةديجةيبرم

جولو ؟مو ره ةاج خويخم

1 - لداعت ةيريم

يبيص يفو رجملا يفةمارص مرم

امهنم ،م رهو يقتم ،يج-جرتيم

متو ...قا يفةيرهوه

يف نمىمرم يتحةامةرم اميرام يه ربم يراليه
رقأ جم

%م

يكويعلا ةيكيت"

رامينيم رام ملرمتةعرج ي
يبيتلا هيك "هيك

جوءالتخاوورمعومهتيالوم

عم ةجوم نمةديدج ةيضراخ

،ه جتح 1-جريعم -ججرخو ةعجزحض

مهإلاو)

.

يرالوم

عم -ح

ةا
هومس ع -ج onيتلاين

جمبيص وحم يمصاخءزج ة

نمؤ) يماهم ةيريدمب

ج-طعم ويميتصاوعره rnدرلجم

،1-طضام عم مل-5 رمت يف ةمجتم

يفتمهاه.....م20-

-خ مهةام يا ميت جتبةعوم يصخ

ق-خ ة كم ةحل2% امةرد هوم

اهومهوألا"

--------

/ماع ر ج

وه 2ئمجم

ةع ةياةعرججزم نل-د

صوغلا باتك وهيك)ركش ينكا ةي)

عم وبميد يجةجيوح

م م امج هب نم زيمم ةبياريم

نع ةلكيه
ا ناليم

مايا

زي

هحيصيو
------7 - 4 جيج

مثةرارمب

ةيقارعلا
«يتح ، و

نم 1-2و-وكايه هجد ويج"مالتو ةبكر)

for

جربموه.........

ةصييوغم-جرد ،2-ج ديمجتمهتم

26 ـج
،ه ريرمعمتجي يفمرمرع

ةمواسم ......عم يريهامجه

2تخعم ج 2ت ةيبيل ةصاخ

arn

ةدحامم

مث و
رقمو)

ديري

جماع جيةيوون

يميهامرم ةورم مةجرم ف نم

-حيمرجم مم --ميركةيطمو ةووتي

"نمك
- يجوهو

يالجم ةnرجرم -ج يعضرمتجي

مجحلةميك-يج مجه -جدم-ج ةعيرم

rimح-rة

.....

هريوزت"

تم ي ج دم- 2-جو-ج غت مجا

رآ مإ رآ يديت" يا عيمجةيدوم

يه نميرصم هايم يبيتعلا

In يه
ـ *

اي -.يت" رمايتمق" ع-ج ي ا ت ح و رمت كل

انمؤم ةيبويلمهم



تهجاتيبىهبلاوتنسبسيمترامعسا...لدلدىكمئارجايوب

تريهدتاريهدكميدىكتايشنموكلوحامسا...ركمبهتكول

ىراميبساىهبكوتتركهنهلصيفتقوربهوركا-ىهتىكلتئاج

ىبرنبببساكىبابتىكسورهكىثكوجىتابثوهجهنناجيس

ربزارثهللالاقامكرارساقوباناككيلوز

دجويالىتلا

تاهيمروفلايفلوهجملجرليري"

بوجةنيدشريكسابنملكًابيرللماع

. نيسرا" ؟انتايآلكرابتعالاو

"اهتاعيباجيالامعةثالثتعانكل"

ل"سابلةسومةروراغفرطلككسراورولانمالا

"لوبرتلالمعلاويليكنايإةباشيب

لاتيبيردتلومللرظنيامكاينابلاوايكرت

ىهت

.طاطم

ارفلارؤكيربزلكنافرعكنشنشريك

ديوزنكنمثيعوىلوالالوزيامناراجتلاق

.بايغوهو،ةلماكتارواسيرك

.سابلنسلانوبمورت""

لكأزاوآتستاليتلاريغ.

ورزباياتاطإتعارواىأرشلوجتيالابوةنسلا

هيثلا.كلذكاؤاشلارؤكإيفتهبوكلك

ويروىجوميكلاروكوكيشفقومنم
. . . . . . .. 3
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-rnدم-ج
ةيزي هجولا امخيراتلا ةصقي

يتم يصمويرمحالا يليتوروامور

،ةرم ةمحازمو .الميخاوييتمجمجالا

غلابمرمرمومهقارعألا اتم-جرتم

- نمةأرما عيمج ،مرجلا

ةيعمجةريمجو-جيم ججؤمو ةريل

,ةئم كحرجعوضومجمثؤمو .يمتح

r-غتخمج...
ررضتم

ةأ تمم .مجرهمعدمجم-جماتمم

عقحءاوسسكا

لوح يمرحيرصanannnnحجرممجح

،«رطم يهو،ايكويورآ .امدرجم رم-جرم-جن-

يه-جرجايعجرم نميوادهم ،هقح

. ال ريزولخي

(ortinمويلا-خر امريخبت
ام-جر-

mج يف مكؤمجريبمر
تمهتا

- ةقلم يعجرم-3

-جرهمجماع ةدج-ج-ام-جرحrzجتمهم

17 -يتق
ةعتتناكيتلا-ج

ميحج paواميتيحم امدجوي صي زج

امبيبم تيامواهيف " ام ريثي

ةج- رجرج#اومويمجبو

نم -امج مزهجو ةيضامج مهرعمجم

مرتحيميتعامج همجو هومدير

مهججؤييممالا يكريمأةيمويلا

ججخ هراج-يخمجمجوهقو

5 1و

–جو ع ح ةنرايتهجوز ،يتام

وهو،امور
عم-ةدرو يرام 19جمةينميلا رورم

24-رتم تلغوت يبيزكا ةم-جن

,rnخبيص .ةحإل دم-2

ةصر-جيرج .يت،يتم
مج ازيك) ..ةبي

.ذو

هذهل هبيصفيتلاتاعانصلا

16 لب،ةنجدم-an-امهرورم-ججماع يه يتلا متي

r-scinanة
ةج

ده-ط.....ر ةيا.مهب رقمماما
ةع -جوجروج ريمألايروهمجلا

اميكترمدمتاريغتم امتخيلو) ،قمعلا
- يرضك يمدقملبماج .مامالولا

- -خنويجمجأل يفيرجت

.

- جورخلا
عميزيلكنيه 20 عبارلاعامتهايا

ياماكيراك ةيزكرم .جد1:ججّرج-لجمو

عال iadingر pرpapة5ةرو مجم"جؤم

-ج -ام ةدج،2-جنوي اهمامتم

.

يداص- .يملاع

يهالاجمجامريج يازتةمهت ةصا

معrrرلومةميم ،هباوجتم حاوك2نيبتم-صخ

جم يمالو،ةمجيرerبموم ةتيميل
عو-،ةرم

نم نيب =Tأعيمج تاديكامتاوصألا

ةجوم .يعصتخيسرم ميمrer-ط ومرييجمو

خةمم-جرم اريمورةيحلوبمرقوميك

هميمرم ،هريجرامو دم-ج،ر-مصاع-جاجتم

-اهرمعو ،مامجإو رمأيارومومعو
يفةرسالاباهزاجنا قملا

.

- .«مجرهمهوي

-ةرهاقلا ةتيمتدمتجم-arragمجت جاهو

مويةريسم مجعمج هضييرتيرا

سييرييارجاوم رضامجمجرتمج

- يتوي) دمجمجاجوجو

يمتم

يب يب
وليك ربممارج

5عمجةيrn-اجيم ةيبرعةرمتم باورم

.ميمرو -ج 2-جميج،مم نم رم-ج-ءام

،مداقلا ةمجميديرهجمانتمزعضوي

ام ر أت ح 1166 و 2 و وه موي 6حرسملا رم
النييبرع اهرقموماجيجمي ةمجن

ام ميقي ةيباجيالا

يه امةبكرم جي ةجلارجؤتج .يج

ام 4-حيتي 0-1يباجيم ج-1و

Tج

نموجةيج 7جيعزج -ج .جوملا

1-ج:مرض -اموي مويتميقي رمي

،يرع

يبنالاومرهوعريمخ ًايليا

rرك

رارقيأب جة0ؤrnكمي -1 ريك)-اما

يفاهنم التاعمجت ايلامويهةيضanحي

2ؤم،7ؤمعيمجتمجنم مم -ج ام
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مجحعجعجريمدrnخض خ-توميكيم

.--

راريجووراوم، قالةجومجم)

- مومهعومجم-جن
هجرم .هلةيلاومتامجرجهمج .

-ج- ةمرف

امهتم ةروزم ةعجارم-جارملاو وكمارامألا

-م-جمار عججيرهوجومعدي

-مهتجيوتايواميهج يكرامجالع

ياثوحفلا يفرييغت تارامالا

نا رارق جوقع ةج-رم ر7ةعتمجاوم

يفيهونييلاتتم ماصتعالا

نمو،مهلمع مدع توريبجو

.

30-يا- يبكار يماردلا يتO-مكا

ام جديحوي

اي كْيَو ََي
ةغارتمو

اورض هوركمويرباجةيزييمرمرع

ةريتو ةيرصملا ام-جن

كيرد مرآ عجوم ..ميمتموميمرت

فلؤييكلاملا

ةيورك يلعجؤيهنوررحي امور جماع

-ج يديمحمجاه مهالوم رجحيمم

ياروم بيميخميقمخaهجزمؤي

تمجةمجرتمةيوختب هموي

مرفعج 2ج % امم ديزي

ال ةَي

لخ

- ،خجيموراي ودhؤمج

رtranrvايصو ج-مجمتهيمج-جوم

نم ،يجيسيد رمدترم تيبلاررقموقم

توم رمحاضرم يمجميمرم-جمو

يممألامومهوحورجاهملا 2104-9ولامج

ام لاز زايف
عالهو

نوع لاير ةميق الاجمناكوةيراجيإ

- /ةدام -ةيكيرماو جماربلاو

.

-1) يه

-جرج تمدخةعومجمو ،يراوحجمارم

يrnويمورلاهصاخو

مدص ةمجاهم امرمجرؤ-جرم-ج

نيذلا اوكبهذي

دمجنآ rورماك) -ج انرمأيلوك .يرودلاب

جعت روكاب

- نمةكلممممصجربموعزوي رم-ج

-ج ةriت يج ءزجذr-ج،هرقمهسلجمو

ميرم -جةجيتنتمكارمتم ةخج-ميمص

نممهماما ةبغم nrدمجتماومراعلا

. ع rerجتحميصet panoةصرومزلم

ببسب ىمحججت gnp?n-مضخمدع-جي

drnؤمةعمج ةعوةيام-ح
ريا-(ةليلوهجبو

يد يورمورامول ةدوججشيجيج

-ج ةزعزمر مغراامو)اومر) امجوtأ

يبد -جةر) (7-جةصp-ابدام -جةوعمج rraم،

رصتقي ج-تبتك الإ جorrب-ريياعم
ةجحبةيدسج ةموايم نيبةيمانتيف عومجم

يتلاامهتم ةقرامت رمانواعتلاو

قارويراضح ةمتمهتمهم

هكالتحالا

هجوليمجو- ،روصةرامتو

جاج اوهتمو،ةيجماربلا اوعمجم-

92ةجرح ماقو 70دابملا رالودرايلم ؤام-جارتم

هجرم جمجنير)وكونيروت

ةمهمرداصم ،ةصتخي

ةيمويرتو،مهجماربمدقيدم-يم-

ترج رمرموممذ-جدمجوزجم-وركام

مجحصيسو

رخ تمجرجوليعكم
يف امبةولقةنيدم معدي

زنيم بيرقاممةيباجيد جضيرشنم

.

،يريمدت-جم، 3ورورم -حر
1-رم أو

ذنملوو ربمجمعجرم-جميفmarخ

ويمدخو زكؤمآ
لبقريهامج عمجملا ةكعومجم

ةئم،همضمدع-ج نماودرجو املييتلاجرومأم
هالذب ةيبو

1-جوزمميحانمةماركلاو ةج ؤنم
يممصم

-جن-.ةص-جرجرتم بيصاو ".يرصم

ةينتاوةيلودو

حلاصمهربومرهلا-خ-ام عايؤمو ةجدور

مكتميل
،ةتو -بهي نم،مهلخةداق درجم

ديستابيترت يلوتم يمرملا مجاهمسج

-ف-حيمجلعرس عالاجروج)
جةلوج

9102و جماعومجم حجهييفيح .سمشبمكايخ



امم-ةزتم حجري بيججاجزلا ةيخي

تالاكولا تايوهلاو لوتهابصجارجو

ايو ةوقحةعقم-جيم وايميربمر ةعوم

ريل متيومهرومأمو مويلا يضرجت ةيضيجم

- ق،ميخاوح
جم

وم
رقصومج

-T

دمةجاوخو ةجرجرامع

ام،امةمي) تويرقةرجب جام،يمج

جاهجوتةمجرتوورجاتحيو

.

امو،ايكم، يايرجي زيمتمةقالعمو

مهدج ةجزع-جمr-جورمي امحتقم

ةح نيب ourمهج.

نمو يوrayصييمميّوزيو،مرجريبج
-حول

يعي
دم-يرارم

رصم

ملةيلام ماماةيجاجتي رايلم-جيرض

جج-ج ةجوميضام-جيمهجوموجوب

و نم دجوميمرموةمجمج :تممجمارب

امم -جي يهو) ديج،ةجزموم -ج ميمر مامإو

- ةpةيكرتلا ةيوالاجملاو ةلماكلا
،ةمجرهم

ام متي مازتمةيمهوججمجمارتحا

مه يازتكألا يرلاوةيزاوحالا مامايلاملاو

ةوق امددجيو ضيبمماججاوي

- ببسبةمزاوي خم ةيلاجيت

،ريارم -حرجهوت تجردقيوميلامعبملجخم

ويججناوه-ةيزيام كيامهعمجتميرجؤي يبيب ِةَي

يسيم قحوبجاوو ةيواميمج

ةّيخ تيز-جر-ج ادجةيرورم امم هيلوي

صي،ج- اممجح ال جي ةمدخ رم-جارم

ةيمرج مهةيجيةحجرمةمجرتم عمتجي

-جمهو) مونةيحاتيو مامحو ،تابتكملاو

باوج نويمراوم يديج ام-ج.ةدجب

وي)-ةوع ةزيممةروصو ءافيهسوؤنم

هجوتي نمجج-جام وةميقمرحم ج

نمةيلحم تمهتاوممألا جctهيعمج

ةياعيبلا اوفرموب عميجولوي)-،امهيديأ

-ج مض ةرم-جرمم ةجومجمةيجراخ

هتيوه ممجربميمرتحموقو مج ةعوم

نمةراع همويمايم زاتمو "ةموايم

يرجت"يب ًارييغت
r-جمسجلا-رمو

- عمج

وع

ناب ناكيك جراخ مومهرامجألا

ال،روتملا-جرتم جي ينيبر-دوهمكحتيمجرتم ةضaقحيجيب
رمممدعومجذجو

ربع براماسو و-جرتمج-حاجأو

«زمأحجرمتجت ..يلجؤي

ةلاح ةيوجلا مجمجاتح-جوو

جمزييمت ةيام ةمخض ةيمرج
اَي:يريبيريكمسجم

او

يلكرييغتلاب باتكلل
رواو

الو يأنمجرح ةجومعومجتجع-جعأ

rrر

ديجعوةعمج ،ممهجوم
امو ar-جعمروما

-grيمدخ دكؤت طروت .عمجأوىهتعمج

-ج،«لوتمرك ام ياعضخ الرما
-ني

رييسج

راج ج:يهوةعومجم توص مزوم

.

- خةورم

نميلاهجوتي جرخيخويمومع زيمم

يفدجيل ومن ديدجعمجم ةيخo،ايودي

ذإلةودقواجرخم ةدام ،ورويلا رامحتيو

تتاب 2غلبتيتلاويلاورزم يف ةيرود

-يبرع مايالا مويةجروييومد

.

وفيترت مويوجوجمم رومالاةجيتن

ةقيرع يموقي جاجويموت

،ةيمج دهفي-aقومةجيريمجو

ج يلمع ةضوملم رمو،ميمرجم

هتمامغ ،جراختامجةيعجريب

ديج جربدومحم ريدمميمعوب

(14 3)ةرم - 71بيصrzoق يومد ةر-Rحبصا

امعمجل وه -خم ام،يجوموميلج

- يف موي رميرج

يتلاةمدخنوعيرخص الوا
اصوام

،ةرمرم مجذومجم ج ج ملجرخم-ج

يفيبرعلا ةعماج وووووماهجنمريلا

،ةرمةعووماج اموهو رhريغي

مهيمةجاج- عم-مهيمرو دمم

g-ج%وهامجه p-رطماومركي-ج

orكييياجهيمجنمرب،«2رلرج trر

-ج عم-جي يخ هرق جهوتلوب
ايلم

--

80za يديمومع ةيوي امنيسحج سشبسم



ةيم مويلا متها -جارم مدع رمت اجيالا

ةمي يحتran-جرد ذؤم،رومعا يمج

نم توريب عو-ج -ج ،ةزيجي ،سوو

يويح يممو ةعمج مامضوت a-ج

يف تنميه ةم-رخم ،بقملا يحر-درؤم

ةيصوت ةيمم ةنيتمامحج -حبصم درجم ملؤم

ةمهم -م-يلو ةيوامي ،هريجومو ةمهتم

ام =ترت توت" زكارم تهامج جاهمويو

عمج هجتي -rtإ ييارج ةمجم امبو

راكم مم رمعو ، فيو ،ةو- امmهجم

-1 مك حن

جوميو بي روميم ةينيتور
مويلا عقت جاودعتباصا يلإةولوي-ام ايبيل و م ي ة

مجح ةمو،ةرويام

مام -ج ةمورحم ، ايارم مومهو اوم

ةجوم ةيقاولا دم وتيراجرجو ج-4

مسو هجا تامازتم ،هامرم يارس .يكرتلا مغم

- ةروي)- جهتدي يهو) -ج يمجرorبطم

ام يه درجم (27 موي)- ،ام ،عي يبيرييتةيهامتم ةيلي

ةججؤرج رمجم-يم-جيم روحم

nation رعا ةمواقمو ةهجاومل -ج ام

ةحاتمم- مويلا جtهج جرخيو

نمو) ج-رم-ج eمج groyaةح ،مازقم

مو) -جيإ ربم عإ ميجورمع ديج ،روتم لومميو

،ويلو) جتيحضتناكأ يدوهي مهتمدصويف هترجر)

ةقم 52 يهلومت ةميلورايو يرابل

ةصاخ نم تمجاهم جيم ياريم رازم

ةيرام-جؤمؤم ...ةيبرع وديم جو

ارارم نم مهالا -رقم جاوي ،«هم جتم

نم امار موي ة0 -ج عاةمانزواجت
ةيدو ةرخاتمم ةينارمع -ج ةينميلا

-جربمر ذنم دما ةيعب ةعباتمب امج

ماي- ،ةيواعم يه

نواعم مهججدمجرتملا تمجامجمج

ةمجرت مام-جربماشيم مجرآ-ميزع

ةيومألا ( جور ، ام يك) ميت روم ءزعيو روميتو

- .وي -ج فج - وراراك رب)

-جريبموركرعم اموج ايوج جمارج

-21-ج رما مظنملا تارمتؤملا عم كازيا

ةعومجم وموتيوججزتممعم تمضوم

-ةرiعيبم ج - م ج ،هزم- -ح -جربم ام

يح (رسيموكلا ةك)و

ةرمتخ -لورل نيموي يلامجاليومت نم مجانم ج-

عيمج نم ءاعمالا لجر جم عيجرتوتم 2 ايبص

يح ةموهوم ةيادب -ام-ج ةيئاورمأو

،ةريصح موي ةضام-جاوز ،الزور

تمع 2ةمرتقمجم ًامج،يتمج

رم-جارمو

ياواه لياجو 1رIn-9-ج 16-جروي

ديدج ةيم) ًاَي rك اَيْنَي (rماي

نم-ج هتج عم -ج ,ربم مم .ةيمرمو

ب 100ؤ0 ركوورايلم

وزعيو يرام ةيول ةمهم رقمج

- ةجيتن يج نوم

اججدخ نم ،ةلجم-جنيتمجه

ةحيمرم تمع ةمج ، ةمك ،هتعجري

. ةلوموجو

جرخملا ةميرج ،مهخيمجل

برح يتلا اورم يعم يقتم

ديمح

ي مويلا مومعو موريجو امتجا

مدmكو بناجب .مرم امبر .ام

تانايب يتلا رتي

دراوحضح ةبورعلاو ةرجهلزنم ام

- امومذمجحل ام يف مtهؤمهزجم ةي-م-

ةراج-ج ودراوم -امور ةريدم-ج

-جرـخرـجرقموجمج .يسيم مخ ةرجهو

لذتب ،ممو ةيمدخلاوو ةمهم تبذجتمو

ام يف مالفأ ديحولا ،لصتم

مجحلاو طسنقوس - ةمجرت ،ام

,rnةجمدم.

- يدجو 19-جنلا

اومجا الوا -1 -جاجتاب يزوحام موهرب

يورتلا مهملاو -ج وزتم ةيحوي) E-ةص

" . . . . . 81023 ميخم ج يح هيتقي ينسحج .سمشبم



يب ما يبيج -ف-ميزام نميممأ رماؤم

arrarisجالع- ،مهتيهارع م-جوتمارسيو

ضكبم -جءاولو دمجمربم ايدم-3ةعمج ايام ايام ًايلام

يمهيمهو) نماموتيجور ،هنممهجمارب

ح ام-ج،ةعجوموالةيكيتكتملا
يحجوةيقيقح يعامتجالاو

ةعجييبم ةلومشملاارتمجمج

ng)تامامح ،يالوك) -ونير-ج ،ةيدجمو

-ام عمةيليضيو ايلاتاراجيالا

ةكأءاو

-يك) تزكارم 2417 % ركاملا"و

ربمجيوهجويومويدوموم

يهةموكح يفمدتحم-ج ةيقدةيعمتجملا

نمو ةرك)،خملا وليممجr-خ-ما يمال ،يمج

يموي جزمرو ريمدrnجولامريهامج

ول:ةيبرع 2". جتنملجج-م ةمهزومجم

يانم تايلمةصرما يدويروةيامح اماج

،ةعورم -مجمو راوزلاةيامرتخي ،هجاوي

- نمو ةمجه ريبكرمتم امةةةموزكتت
وح وهويناريايكيريديم موقي

عيراةيكريمالا بجرو ةعمجماماوهيومحم

و) م - لمكي مامزميرمرجو رجملا

بنيمي- جو ممص عمجمجاجزمره

ميرمعاجروخويام-ج:ملسم .مؤأو

ام gro-جرخموموجريخمجي

.

يف- جريمرقم

،يوةديج م)ي)رorحلم ،امديهمت هجولمدرم

وه جيزم 7مصخ وجوجمم ةرمرم

يفةج-ام ةمهمةميمج ةروج

نم تاميسج عمةيمومعلا ةهز جتةزيمم

-ج مهالا يياوه دجوييميريم

ام جحبو وممجحر-وت" زيمم

النم تمي -جةريرمتيروهج رطم

- ،امومع
- ءزج نمارتم ،ةرامم جولونوم

-ج

ardr-كوةيمك جوزلوادتم هيضرم

جربعمجم -ججرملا .هجتم-ف-ام

ةدم امةيوضع يه ر)يهةديهم-جألا

،ةيجراخو ةغايصو مومرمةناموجوج

ملامو ،مجني نيبجم-ra-aهو

.ةج يهواوماسجre=rrorr-دور-ج-د جمةأرما

-زممحرطو ةيخولاجرقميرتشم
اورو

نمةمجمج بيج يكرمجلا ماروالاو
نألبق متي نيب ًاليل

رمك

،-خديموهفم-a،ةعجوم ررق-ةحضاير

6:0 /ويام راجيوركيا-ماو 1701".

تحاتج r=ت،تحجن-ج-ديمج in nمك

ةيذ يف يدي وكابوت .يتايفو

.

امك

-حلمرمأ -ج.يت" جرجدم ارآهاوك

نم مومه ربممزعيميمعلايريدمو

ه

يدج ةصاةلواحمو

2711عيمج

جاهويدتنم
يج ةيمم -يو ميو

امب عمنمازتي بيجيمومع يمج

عارص ،يه.(1-حي الوميحررايدوو
جم

ةورذةروعرسجروبيج مجمو،يرميا

رمأ-ح،ام دق تاجوم ج-جةجهعمتجم
اذاام ام ورتمجؤتجور ربمتجمزو

ترجةلجم رورمعم ام-جمةزكرمخ

....و 11..يت

اممهو ،ميم يرام-ج ةميقم،ةيملعلاو

مهو- aهؤمريدمةمهمtngرم -ج ام

ورمةايح

يميم مدعةجرم،«ءالجرجرrn-ج موي

يفةيدجمةجمدم ريويراموم

سجمو

ام نم رقمموجه لوألايميداكا

-جامم ام تمزتلا ألميعابيو ردجردم

،ةني عجتو،ةزيممو -جاممةرارم ،trحجر

نيبيبكته -ج،ةعجتحمايوهوالاجر ام

- اذهو ،الف اميف .رالو-ضstrحبصا

يتلاو رجي وهوميهاربا مجؤمج

ماع-جتجوازم ،ج،بيهو-امج ومم

مهجرم داممومهراييليمج-ديجوب

-جرألا ةحربم ،ةرمجاوماو يلامجو

،ةمت عمام،worورملارorgoزجر) -ج (rsةي

- يهو ام-حإ يهتني همورم.،،ةمألا

-جرترادم بوبيم،ريزام ثحبخم

9tozو يجيمومع يبياي ما مامشبم"؟اذام



رملامجنو وةراحلاو -خم هيو.يمم ،ةدمو

- -ج.جاجتحr-جوروجي ورويلايويؤرص

ج نميبابماوم لجا يجمه .عمجاومل
َي

رقملاروهمج روملوهجم
جاجحةنمزملا

-جيلملاةلماعم عيب،ةارابملا هايم

.

هجأليتمدخ

،«ةمو)جم-.ةيجيو) ,ceةينيص-ج

107 نمملك ،تويبلت"

-%0. تدازو لج-ج ،20-يت
يتلا ءiaويعبتت

دجو دجام

رقمةfجيم ريياعموم1-الوم

ودام-خورركيكةممالمجةمجمجع

-عوزنج%م رقا ناكو.جالا بورهودارام

رمالاهتريترم يتلاةيباجيالا ترمد جرقم

يم a-جيمةيجرمياهو- r ناك-ج ،ةجيد

5,امجرح ريك وبمار ،جيلجيمو

الةدرو ،يرت

بجيمهزجح رcrafrangeةيجاجإلا

وكيز ججةغباروريريه رإلامجرتت

وج نم رصلا رهمجتميق

مورك ،ةيجيمرجم-:يع

- رمأي يموق وج-جامو

ويت موقت-ورقمةيموج -جب دومحم

ةع يماحمؤموي زعاليمجو-امج

عمةارابم .ةوجوميلامجابجألا

ةح جيتو دقو-م-ججرشوعميوهجوتي

درجةجوم--Trأ مالك 650ةرتف اغيم و-

-جرمخ ميقي-ةتونيم مامتعمج ربمسج

رتم يهو ،ةمهم 2ر4زنيتم جاهمم رارجوجامو

رمأميسجو،مووجرا راممةيضامجإلا

تاهجلا تاعماجلاو
- -جيو

ام ي)-
هب 67وه ويلم

مويلا،ةرمةياممهيوضورتم امةجوم

- ميرمو مهةمجمج الامع

ةصخرم-جotr-جرتم ترجيتلاؤارآ لومم10

يهامو ،مويلا ِةجو،جمةجوزتم

21وامجرميرمج -جيهيرام

-ج .موجس -جي،ةمولو يمدوبع ةروعوت

يف .يمايم ،خجرألاوجمارك-رلوم

خريلوو .مح،يميلعتحرسم-خدملاو

-خ معدميدقترمتومي

ام -خر مجاهم يربموجه ،ضو

-جن- 67,لجم ،2وي

اياحضججح

aسسجراريج نم،رقص ام،رجرجميهارجم

- -جيا-جاوي عممجكاهؤارجإل

موحرم
rيك ةي) 177ر1 ةرم

رقم%-ج-حوم

اميهو جاوهجوز-اعم-جي يحةضرمم

ةدم-ورمةلوجبمجرتبموقأ ةممخ

مراع،«رجروبماه ام-جيورت يؤل غارمع

r-جرم،اهنم نمجرخ راوةئامجوحج

ربكالتحالا

.

ه

بيججمو يفاهرقمةميرج

يبَيرمتجم

12تميخ (1)مهردرايلم وك)-ج-ج

oo0م-ج م14و اراطإواومو عورم

،ةمجةلازامو ،لوتي

- ةور مدهوراجوع ربمجمارب

4%ةبجو

يتمزتم روهمجلايدع-جرامج

و

م-دوجو
نميلاعمجممزجتح رمتؤملامج

زع ةرم-جيجو ايموي ربم-جامج

تو نمةروصو

ةا نأ،ةكرترجتو -هللا ،جت

و نم ةزايةعماج

دمحم يليور)روامو
يةَيةمودخ

يمدقمةرواموحيورلا-يبرعلا .ةمدخ

ةعجعجام-ج- .هتمدخيلروجال

تجمربيمجؤم ام-يمزتلمج

راهدزالاوومجiالضتججأ

يل نمجاحلا ال-جةيمر تمي

ام-جرجرخجاجتم كيم ج.صمش

خوي-.مجام رمؤي"يمزيدجو

ءارآ ،هؤم لامجةلقرعو قبويلاولا

-حو frt.tnanوك)اوعرم

810za يحجماوعبم هميقي اجذومجم .سيشبتم



مجنلاماما يفورمع دقتججتم،مهرومأ

-جتمميوريهومدخ-مامجح امو

ةكرام ةيبير ةمهتم داواريااهنيب

ماما سورعج ضوميموتوأ

نمةعاجؤتجوتيو كلذ هجوت

يوار) -جرّو- امتيم-ةوهصيحاص

وا زجنمةججحتم عمجتلا يويدامأ

"، امم،ةنيتمةيوازو ةجي تجوزومج
يفعوم ينيع

- ةموكح امرابوقح

نع ةررقمج زمهموم-grديلجوخدو

وايكريمالا جاميرسيوورمتجمي

ةع نم-جشمرقمو- ةباوب ،ةيصربعم

ةيلمعل يفةصاخ- ةيالو يتلاوتارازابيت

orدر-خر يهبيو درجم برع-جاهوعدوارم هو)

جوت 2ةعأ- وهومامجتو -توري عأ

. . .

- ةيعوا ةيومدلا

ةءارقيروامرم ،يبدمجحتم خوةيجي

aام جامجوبميرام-ج ،ةيمرجيف

يدرت تص-ةيراجتلاو جتواموي

اميتلا مهومحي تيوقتو ةيمهتيوه
يفةريرملا قيفوتيدجمجماربلا

-جةيمهأيحرجرج ةرجري رق-امج

هدي لومب يفجاجتم-ةزوم ةمرايعمج

يفمومرم ةيروس زومجميموميت

-جارفك)ةد%ماو) لكةعجارملا" امجمامتها

ةيام ةرتحاو الاينب،يجولوي) وةيمرج

ةياورجيمهو--pع كيريارغ ر-حامج

اممتارام-ج ،جي ،ّرحيتهجخم

,in-sةلمجةيج

re n-نيتهجمةيكيتاموبهم-م-خ inعيمه،

(9 رorرتم

ةيليم

)ira

جديح ةيكيجلبلا

ياعضول يدرمتمجامدخ .لوصح

نم-جؤ- حاجن .يزيلجعتمهم
يف يتلاةيلك ام ناك موي

ةيتامجرخيو هليمز هتهجاومو

-جروي)زوم قيدم-جرهمل ةo-جيلخ

صحهصح

- اوجرخموي

ةm.2ةيمرج ةرمتج-م-جيديعجلا

ةةيمرم ت 2- لوحجراخيمرجمزمو ،خجت

ياعألاوتاومخ-امار) ربع همجن

عالتو خيany-جتالا-طورتبلا

ةيجيع ميرةيمامالا .مامام

صنيو غ-طسلف-يت

-ج عيم يك"يتلا ؤ-.هرمأ gn-ح -ج ام عو-
يهةيموقةيجيم تارازو تاهجوو

ام راز دهتةعومجم-ةrgمر،هروحبو

ةمهتب ام-جيتيم يفلع-ججج- .يمد

rtrرلاودتم -ج ،يهال ،هايوم رrriمتم
حفاصمو

تعر،يدايتم 27وارارم يم جرك ةاواجيم

امامامت 1-جةصرهديرت عم لمحت

يركبةمرح ،يميم-جاجتح-ةلتحيبت

تيتيماونكمت" هوركو)ةجوم وم ك)مهو)

100نم نمرالود ام:ةالوو(يرايتخالا

- ىور

عيغبغلبم-جعا ايمهو راشتومer-يل-جر-دو

امم تمي .موعزيفةوط-ةجمدم-جinيب

متليمةمج نمةيلومش روجممصم

مجع تيبمو دبعكلملاةمجرجرام

ةيمسجرارمتم ةماهةيميمو هومةيعمج

وام-جرتم مامأةيباجيا ريدم-جم

ام-جةريرموةيدجمنيمجاهم

و يياك)ةرتاك"

عم يمة7) مةعامج ج
ام ِةي

ةرقمويلاةلوي) 7toتادايعةيوج يم

ام -3جح رمع راريم ةيقدةيجرم-ج

ال دتي =تبرهاج ،،امك عاض ورتم ،يماد

عمجام امعم-ةرجمزم يمحتي

يه

يمرم مرجممامجتو ةمامإناجهتي

مرولا -جيدرمتمججاتمم ام

،يصجج-

مهتدج يدهشةمرحي وزخدمتجي

تمهاس-حاوو يهامتامه رامتداع

ةوهق ايموي ةآرمةيوامجو جرخؤم

- 802و م جممو يهوةينيد تاجتنمجم .سمشبم



مئارجنكيلباتزبىبانركهلازاوكناسناوتتئاجوبطلغهجكركا

ازبانركاداناواتوجيسايبيللكناونمباانباىتسدربزنيمايندىك

اتوبوتحرطسا...ركمىهتسياهنتابىكسبكسكانوسكردهو

...سيمسوماكبيجعببسيايب

جيج38%9/

باجبجشًلارواةيلهاورمورميرللروتتبرزلاكالكيرشعولنكلوزنرثع9631

ةساهرالاعيبماعلتاقتاوزواجتةلماكلاشوزاكلاوراوآىوت

هبايثيزنيكةيلكثينيوجللشتاقبالاووتياليروأكيزمنشابابلاليمىكناب

لوكئلوانانيينمالاتاسايسلاسلجملاغيرشنةاعارممثييعارغيتايدلبلاروزيس

يلعكركلاوناكبجاوىلعلمعتىتلابجوتسايتلاقرفنيبسراحلاعم

-. نوري. هنيقييففعمهيف

ء2018ربمسدهيقلتةلاحكسجئاذنشتنس



-ءاّرج هكو موهو) ج - Oت .ن,, ...عراش

- ةقثهيور ،ةلمجبتجديربلا

-1، هشمرتم-rgمك

لاق سيئرلا تادايع،يتوبيج ،ةلمعت

ماماجاجتح-ةدرو ر-نيش-ج

هقحديؤم -جتجرفأ-جةموحرملا رجؤي

ةيام-ج ةص-جعتو،هيجوتلاو

-1، اماو جورولوممةيماهتالا

تيتوؤ(ةرامعف اوهج ةص-جامج

.. -خ ميرك،مومذمع ءارتجتو
،«رم

ِةَيمي

جور- يتيجيججدربتم

مهنم ..ةصاخورورمد

ةرمعتيحضوي- -جةيويح ملم

ةناكمو -ج.ةيجرmقميرم نم هيج-ين

ةحج نم-جوري عمجم -جينمأعمجت جتي

يديؤم جذه-جيليم رعذجةعوم،ميلج

عمةجوزم-ةيو نيلاعج-جممومروم رقم

الو ،لامهلجخأ
ت"

ةرقوملامير-يبد

- يج وpداصخاك

جرخ يدجم يميرج رقموقيجماوعمو

يا-يرموجيبميمرض هدعوم ء-جorn-دعب

ام نيب مايق يميبيللا

يموي -ةيخسوخيبمؤمو ةمجؤي

.

،ةيلام-يو. هتدجو ميحجشم

ةراجةعم- جمةديجةحصي
رمعورويل

يجومواوجوةطايخضوم نبدجام ةصرم

رمأيه غتمجمرجي
ومrبم-ةجor-م

مجنماقتو ةمتهايمةيريصملا

يتلا بجي مهو،ةيموقح ،حججدم

%، همجت -معب يتلارارمع جةصرت
اممةزيمرتجت رعيداوةقهرخزي

يدوم ج-جةص-جيتنكجيلويدراغ

7-ج (وروي ةراقةحام)و يلرما ةيحجنوي رقم

جتح امتامييقتو ءارو ةيلمعلا مهركي

اليمعدتموةرجو هتقي مجم

-جوم ةيتاعةجوم -جتيجدوم ،ةيجاجتحم

ينبتم كرمج ةحنموةرمدم-2مسوم

ام .مدخي رانربججدم،يجولومتتو

امو 2ةمخؤم يباجيإوةيرمورتم-يم-جيم
ةج ةخخخخدتوجريبريكول

- جنوواق مهداوت ،يجبةتواو

- يهو جؤمجلا

نم-ججزمايلم ،(مورباجدمحجمتايحالص

ي-مويلاتايلاوةيكرام ب،ةدورب

،يهامك) الو -الومشم تاهيا اترجةيموي

ةص يتلاةحارج يتلاةيامحتعمج رم-جاجتي

فراع ةرونمؤتجم ةص-جx-جرديلج

- نم ةموقملع

-ج.يج جورrrعلاهيمسي aيجيجالع

مدعوة20-كاي" زكيلدم-جو-الومروجو

اومهم ،ًالماحجورcriم 4-3وميترأ رقممايلم

مr،يج

،مولمج-و 7-ي،«ممممم

-جربيجةصمج -تارهألا ةمزج ةيمرج

،يبيرع-رمتم ةيجاجةعرجب روم-ج

نع ريكجروجهيريزيرح ؤلمزلم

لمهيويح رقم،جميتنج-حتةيعجّرجمو

-raةري) 1، ،ورم ،عزاتمصةقلمو ةيبتي

جه يموقح ةيجوج يميمتم جمارتم

/وي)-ةص رم-fجارميريمضومول-جماو

كرتي ةنجت رامتمج-يديموقح يلام

- يكذبجي تحجريم rtمتةراهميقح

هلمعججم،ةيدايح

ديؤيةزيمتموهيميقمو رم-امريج

-ج راومةيمنتلاوتايجولديأ

ةر) -جو ةورم-جتةيكيرمالا {11ر6

ةص تحدمجمانربلاب ا-جيإةمجاهم - ةيورقأ

- وهو يتلاةتماصلا ،(رت

يذلاو يبرع-ج.ةيممص

ة ةجيدخ تالمحجورخ ،يرورم

-ج .نوعجوتي

- حجن لاجر

،،،،ةلالجهتجديرهاوجةثo.ةص-ج

- غيور .جيور)خويج-جنوج

مكح يكووليم

-جنمرسج ء-جتجرفأ ،،حيرض دقيتؤت

81023 يدجمسوملم هيج .سمشبمكاحنسحج



ةيبرع اموةيمومع رايتخapp-قبت

0-3يتح ةشويهو)- -يرمغض ةمجرت

نم ام،هللا نم-جاومععجر-ج ،سمأ رآ-ول

ةيج ،ههيoجتح مسجومرح ةrrrrrrسجرج

مايأ يف مليف ةيريوك

اهجماع،هصخؤمr-ج ةيوونلا
ةف
fييك

10-ح ،هراوجزو) nضتجاجتحميرتيمد

ام -ج عيجم
مالعا رمغترميتيوكلا

جم
عيمجو نعةباجالا ،يلزقارمتجم

-خيو يهةيممو درجم ..رينتمم

يتلا ثبت

وغييد .ينيميقمةيتوريب

يذ سمالاتاهجوتلا ،بيرقلا

ِةلالج%ذو

اموي ةديعس حارجرايلدج ةصرمملا

خانم .هيلعةيوجتايلمع

،ريصارآ-

،مو يرشؤم جربةصمجو امج

يفصمح كراعم ،هلك)-ج-خؤةورذت

ةجاجدزيتوي)- امرايأ توم-مهزعي

نويقارع يبيجومومهو مجروم

جؤل-جألذو رآ-زيشم

ةيرقعماج يدعسج ميهافم جإلاجرهم

-جارم يحبص يوانيمامهلجمو رمةيض%مو

يمويريصم م-خوميمرجهلا-جايع

-ج رقلاجم موي ةعمج ةمومحم

-حوررودص يرورمتايريدم

يجاجتحو) خضةعومجم،مامجو

ةجزتمع---------

يأ روزأ يتلاتاريماك ةميخ ،عو)

ةص .ةيضوم )ةرونمم- ..ةصاخو

و ،عفةدر

دض تج-ج ةراجام ،شو،ردخملاو

- لامج ناليمحجنيم ،ةلتحملا

اكيج مليبوروألا

تج-ةأ رينتمدص محم-جr-جرج

يتلا يبأةيري .يميمر
ر)

ب - توريب جيمroؤم

.

امةعم-

ة:يلج ةج ة4ومريلحم -ةضوم رماودمم

،م عمةصاخ جورخ ةماهةيحارجلا

اميداك ةرايزلا دلوراه ،امروكام

عمءاعبرألا -جارم رمجتنوم-جرم

- مجمانوي) -ج عمجتي امومع

2م2-جةميتمةقالمعلامهتامج ، ،و

2011 .ةمهملاتارايزوتعجروج

،ةمّرج-

جيورتلا راياويامةجاجزبيال

رمتممجومجمةبرقميرجو

ماماةيحورمةرداغضكةجذاجتم زعيمج

ججوامنيح ومودخم ةخيمج

يورمةّيجيورتفيو مضيو امةعومجم

عجريعجحورمو،ويام2ؤيو

اموس ةيخمةيكريما جاعلاوج-ج

- ضرق n-ranؤرصمتاجتنم

ةقيرع مروتبم زهوراتمامح جرت-يمم

-الوةحلاصم دقل،1-ام-جيزم يثرج

قمره يجةمجرت-يم-ج يج ميرج
عورتم

جرا جي ضبجيو عارموسرم-م-جع

ةرم .يج.يا يب-م-جrin-ج يب وريم

ةلص ايرمو ةجرجريمهلوي-امورو

نم ةينيدةئيه هجةرمرتحيوعيمجي

ةعجو ..ةيحيجتحم

ب - يأ يأرتكلعجت"

تدجام عمةيراك)-خ- رمعلا-جاهمج
ماع

رمعرادم -جعزم يرجم راعج رقمزتضوو

جم
هعيبي-امج

جم
-ج لولح رامملم

راصلاةمدخوتاليمجعجوملاو

,ام دصر،20مماماليا كؤيوج مارببس

اليك التئالتي . - ه
. يا- ةمتاقحالم

يتلا ثحب-جرعيوعتخا ام-جذه

.

ةعجو

ه

،ةياعومج جز .ةبه-جام

.

..ةاو

رماعةعومج- مج%مججtr-جيلخ

مسمشبيسموامنيسحجم

•-11



روألكشىئوكهنىكسا...نكيلباياعرىكساشربىكتانئاكروأهاشدابتقو

لدبلدببورتقوىهيدوجوابكسا-بدوجوىبهن

دتزىكناسناشدركىكسجسباتوبازهكناتنماس

سيملبىبسكياهيا-بىتركادارادركمباتيبسيم

رواباتابماناكساوررمعركلهذنيمتارروأ

نابرهمىهبك-باتاجرازكحرطىكمسوم

ىهبكرواباتاجنبتسودصلخمروا

ىهبكسباتركادأرادركاكنمشديكافس

رواباتريهكبىبسنبربسوتنوبركنبتبحم

سيميولدركنبوسنأتروصىكادردىهبك

مالغاكىسكهيهكنوج-باتيدلاذقئاهك

نيبنىهباوريىكيسكيلىبسارييف

اوربىكساوجبيبلدكنسانتا...نكيلاترك

يربسجاهكبىهبناميأيبانتاروااتلمىيهنكتىناب

يومدقتازهكزليكساتئاجوبنابرهمببسىضرمىنبا

ىكناركثالببستارارشركمباتركاطعجورعركالممدقىهببس

ىبيسياكياىهبهو-باتازوهجاهنتسيمرونهبجيبهوسيينجباتهكيدىهبفرط

بسنادناخسكروابنلوكهوهكىهتهنربخبكتهيبسج...اهتريساكىحملنابرهم

تايحناتسادىكسادوجوابيكساىهتهنتخانشىئوكىنباىكسج-بهتسباو

نيسحاكسوبيذهتروأسوراشاعمفلتخمود-ىهتهنىمكىكسولاوتنباجسيم

ساكبردايسوسربوجهلسلساسيالكيا...جازتما

ff "يصقت .

......................نييحيدمدمحممجاهمنممهممويب

هم.همك

بكرمكرتوىرسيونكتوم

مك

.م.رككم.ر..i,مكو.2

ىرننيزينمنيرمتعمتيبلابيباق

دضتث.ج..س

تسيال"يتأيتاورتنأمك...

ناتاوليوطلا

خ

يف





-جاعةيام ،مكي-م-Ron-mهجتي نممدومو -لوالا مويأرقي روصلاتامج (مقرلا

جةورم ج نمرمألا(رهم) رقمةمورلا مايمذمؤم م ومج -م رمع رسخيهلعجيو

ةدع يرجت عمكيبولةصرموتايرابم يادجامروتكيه-ومج دويق ر-دمو
ل

جمدخ-ةيرجاومجم يبرعلا رياربو fara-ورواليتوم يوجةمجهي

7و PM

امم 0.مهراوشماولمجذم-ج يتلا،ةيلامتجج-frةيريبير رومجير-لمت جمارجم

امذيم مهيلع صيمهعدخوغويحيتاومير مركيبيديموك ج-يتمجنلرالاقمرجم

ةيجارج جنيمراصويعمجوةراجتلليراج-ةيميقلاو ةيراجتتامارج ماي)،امهرج رطهايم

ةرم وعدتةميقحت نمهيلا مدع يفمهعوقو ،اوم لجزوجيو ورمعةروص مءاوم رورم

يماحم،ءالملايعدم ةيتو-جرمج امةيبرعو

-----------

يف يهةيعمجلا تارايخ 24وةتهجتت

نيتمهم ماهملاباهزيرج%-حوتم ةيقروتالماجم مرحمامجتك -ةرهملا ةيارلا

اممكيلاهجوتي وه ديدجرصعةيعمتجملا ورمع-يموقي يارب ةمواقم

تح -ج fr-جرم ةركام،زيرج -ط-faهتو=rpريه ياتايبيلةصوتوجورricهوم خؤم،هومتمجم

امو-مرق نمايراجءزجتي ةارابم ةيمنتدوهج مسابو،ةيقيقح ةخيعمج

هوم عمجملا عمنيصلاجيورتلا ةياعامجالا مالسلا رطؤيرماصرق
عا-faهتب

ةortدم اماةجيمورتم مهالا -ابكرمجالمزيريب جفدمتجم لصاوم تمعدي،ةزجا ميهج

الم،ةجرجرامج هزايتجوم -ويججنررم بجي جالع عيمجدوهجوتارجفتم

-ج مكمامتهم نيتهجةبهيرق-ميتوم اوناك دكاامجإ ام-جاوصدومحم يه ةددعتم

ةوقليبوم تمم وي)-قيقم امتاضوادايواييد-لومروم مل جماريرقت

ميرمةديرجه14وتم مهتملا لمعلاو نم-يمجو جاجز 4وقحبيدايتعامج رقتجم

هب ،امورمجعأو -جمرايتهمجحو ةرم ةمجنموجrحبار رجاهمجمانرب

ةمتهموةيحرت-rtrغتخم ةضغلاةرارحاومسومراهمج 20-جماعومجمتجم م ،جر)

ام يمعوةـممويرجي دارميدجو-جروجوديبومججججوريوجامجو زومرو

57و

رمع -دم .يجميرمةجوم ام،ر-ج

.....

مريبميحسداوم ءارجاوةموا -يدوزمو
-ججراوثم

fةمهتب

111ورقمبعونتلاويباجوم م ةرح يوع امةقيقحعييييييإو .ةيعيهلعجي

دماقم ميخمو يتحجماعو رمتمويلا ممب وميدع جمو وي)-مجم ةيالوب

يهو قحبيجنامدنعو،ةيوهلا مويوةوطي،مهعورشم يبميم تاراهمب .ةميق

نع يتلاتاحيرصت نممهوريخبيتمومرت مرتحي ريوةرقتسموةيموقلا
نأينعي ال يذلايقتلي .يلي

ريجمتج-مم

يك ةتت نع-"تاكم تك ج م ت 2ك - -.دو"ةيقارعلا مت 14جيم"تارتكا

يضترمتج-رقم عماميج-جنوجمجتي رود -جمةمواقملا رمويتددمكارتمخضم

يفايدج 22 هتمربا ة00م.ص)-2.4 ةيبيللا -جتمرمجو يفام 3يمويلعج جنويمجو

ةوعجيم امعمتجم ةلمجيرجي زييمتلاو عم،ةبياراميب ةجوم يوم-ةتجمؤمج

يفةيجهنماللاو تيبلا ،1-يب عمكيخمججحم -ج يتلا اهالوأ ريبك

ثؤج اومجوه مرجلاب عمةيريهامججام-جيتخا امهلمجم مل متي مذيومت

-جج تحتجومتهجو tجمعجرم،عضوعرويقيرجاومرم p-ةعجاجتيالياوةدجو-جج

مربتلا نميريثمحيرمو نعتج-ةقاميعدوم مزع ديع-نييموم-جرألا

-ج مييقت يا-ةيكيجعجارمو
امك

ةمجتمحتقا -امور ةهجاومعقوتي دوقع

،خج-جم (13)يميا-رقمو تام(لاق)ورقمعيو ة1مسوم اموهواهدجم ديصمفرعي

ةيري-يضام-ج 1-جيموايم تمج ةنيتمرجم مويلامهمومرتجمارجوليكذو

ركوةمكحم sPror grnerرك ب . ::::::::

81023 يدجمسوملم هيوي شبم"؟اذامج



يف،1-ةرم -جيجيلمع بنم مجرخوم

-ج وي) رقمو.ملم-ةيمزم ةعامج

ررموو6-جنويب يسيم دولك

خ- عومجو زومرقم

،سيم) -جيتلاةيتوج ةب"غ" ة72

نمةحي،هرمم نغرويق مهلمش ةيصةخملا

4يتاوركلامجاهمجppropراقي

ror Trr7حرج،م اويأ اماوهماما

،اهيلا تلسرا frn-ةعومجم ةصرملاميرerو

.ءوم مه،متم%مو عاووهي اهودجتم

;176، ةي) موجهلاب..
ريمؤاضتيمم

ديعص ريدمووريوجلا تادحو ةيلام

امءارج حتم،هرقمو-يرصم.مدهت

-لام،يجيورأو دومحممهورقي فورعم

حرمةمجه موي ةجوملا ام،يتمارهالا

مه يأعمةعور امتمتتخؤم ريزي

ناةيع جهنمحجني مخلامويةمركم

يتح يموقي يمنيمورو جمجييتمدقيوهميموايميخ

عمةحيرص يلاحلالمجم وجوهلصحو 10ةومامو - و،1999 ةراجيف تيةرازوو

ةرقمامتها ةرابرب يك-جةليمجو متت مرتحم art-رلهوةجت"وةضمجحل
-م

راوملاو

-جريبميور-attentinحج تويبتجزمرجي يمروةرقملا ةرمج روموويجال

ةيملاع ،هةعمتجم مقروهوةرم reش،دوم -ةيلاملا مهوم ةرمةرقروآجاجزعقوم re-حرجو ةجلايمر)
رورم ةيبعشلا يلمبةريبخ-الولجو يتلاريجامتزمروةيروهمجذقوم ممي

aةرك : -26 )تاصايع -خ 174ةدي) ،-جر اهمهاوعد ]:جيلواو 1-7نامعوةرهاور وفو

امجرجروججؤرصمجورon-جيلرميرم يف ،هؤيامم مقر
لكل ةيمانتملا

،«امزلم 1-راوموةيمmnpرام-جودرأو نمتبجتمأ مايألةيام-:يواز ةيمزيرق

وةينميةمكحم يهو،ةيدج ،يجيرق موريو ةيرقةرجور ةاي،ةمالاحبصيل تمج جرخي

متوةمهم ميمرت ةوعدج ةيراعجةيرهوجو ةجمربم حنمةزيممةفرطتمو

.يطوم
لصو ةرم،اريمجةيجراخو ديدهيودعجؤم-ج ةممtor-جm-in-دوقعومجم

كومريد يمايم-Roraةرماهمامتهال ةيرق-يمق ةجييواقرقوميملز
ريدم

يممةمواقم تمجمج جتتةرم،ةرامم ايراج ةررقمةيهيومت-دولومامورو جر-دو

مجهتلاونيمجرتم وه،حجمميمصتلاو ةيادب ملوةشوع جرجاهمجريبمرحتت

-ام ،ةهجويدؤيعي الو رمعخياماذهو-محتي نم،ةيميتب rخينويم رثجيروومايلوجو

ةيقرع نم-ججأل ةيرق امجهتم ،روهدتلا متيجيتام-ييومالؤازعو موي ريوم

ةخ-4،مهرماوا عم-يرعمأ -يتلاوماصتعاةأرماهتاريغتملا يه يفجرت 1-4يلام مورابتار

يتلا-زكارمةمجاهم ةفج ،مويراجتمجحورو عميئانغةيقرتو ام-يتلجم رمت ورم

-ج مغر امونارياةمجاهم مجرتي يمزماما مولعلاوتاجالتمي يلانوي)

ةمراع

مدعبلئاوألاوروي)

ةرم،«1مجتويورتيوتوموي-جوم-جيليت ره1ةجيتنب
تايلالاتانايب 3يلايل لتكلاتارايلم كؤييتلا

1 م-ج ك تمضيمير اومومجاهم-ج مراوص 2مجو-tinرجاوو وممتمج

هب امم هتنج ،«يبمجيلجت جنويميمصتوجذاورطيودار 150ووجنيم

ةيوقةبيوصتب جرمةجمربمو يكريمالا يتلاجرخي ةحي يكيتلومم يرتميد

50-جةوراراهةمجم) نمامويورويرايلم عمةكرام ةم-sp:يرجاهم-جr-ةيمز

لاروالا رميميجخ- ايرامومومجمو ةمهممويلامهتاجاج-امورو وهومجعمجم

هلزنم حبذوةخوادومرهلا رميرمألا -نغتارارقرورم .هتخمتايموي» ،ويوريو

لاجرلايجنآرب ةلينيوويديمحلاو جروجلوؤاج توريب تاموقمويمضهجتي

مويل ةجلا -تمجةذتجo-Rيلياه ةموممومهبوروي) دومجرتموةتواهتتخخيم

81023 يحجمسوملم هتقي .سمشبمكاضمج



جحدوهج -ّخ اعادعو يمم نمدمحجتمدقم وه

جرعو،يوارمغي غتتمتاممةمصاحم

ةيدسجقحم يمرلاو ،يجر ةيص-ج-.مصم ماع

،ي -خ..،هو نمامو ،يميمراوداعا

نميجراخ هجالةراج يو.تامجمحريو

نمًاموي ةمجإ رورملاو ..ةص-جاهو

ايورقرئاخذو ،ءادخور

16-ج- م-جزهجيجس -ج ،هوةصخرلا

- ةيشعوم يقيسوم يبويج

ةمجرتدع-ةيجج #16ورايتخنو

ةيمممجهت،هو-ذي ورويلا ،نامورلاو

ياةهجتمو

مم-جمةمهو بصم أ-جتجرليمةصرومامايخ

ةدج امم(6uيمي) ةجي ةجوم يومحم-جدم-ج

-ج.طهو يااولسا ,15 وم .ةيرب

عم تحالاهذه مامتهاميمصتل عيمجب

ّرج نمويبرع مالا ةغمةعامجدوجلاو ورتم

يعي يحالمةمواسم برـججيتوبي

يبولسا -خةيوايميكلاومجرتميارب عج

جم يفيجراخ امب،ةيبرعلودعلا

- ميج ةيمهتم ةرومعج غيزيمتمو

-ج يمرم لارلا-جذومأم يار ويك يلاجمدوب

نمم،مهسيمريه ،ةرم جيلريتمومحم
ر

ةثج مهرق-يم-جر يجيجورم -ج ورزلزت

وهامج-

جيمجاهم يدرولسعمجمجاهمج

مخض عميازتو اهنمةبجو يتلاو %تميقا

ةيمويلا ،1-ةمجرتهدخورعملا زتريمورام

يح ميقم نميحيولعج يويوب

رقم يمرم تحمهم،ةريا -ج رماع تال-ديمو

- يا يرق امبرشك امققح ال امحجري جم

مرجمديرت امرلادجاوتلاوعمتجتو

" راج مهرد اهنم -:يتآ مدع-ج-جم ةيمها

-ج قمرلاةهونمةيجاجتحالاورلا ؤمةرولرلا

حجريو ددج-حجرممو%حرقمجم اهراعم

ةعو،ةو- جي يبرع -ومو 10زكرت ".ر)

جم .،،ةفج -خ- هعمج ..شلورمعمو

يفيبورين معد مث،ةيهاو

-ج ةماه يم-خنو عورآ ..كاربممري

ازيموةديمع-جمانرب ،يخرص

-يروسلا ودرميموزي ومغضةخيبط

ةيميربلا ناهجوةيومدتججءوم

نيماعرمتو ةعراقم عايتهومملا

ةزوج لعج ةarكجنيشريمألا

ام -جي ةجتنم .هملاراشاوكوعص

ةكب

تمج الةعومجم -خلخرجهرمرمب ،ةيحصت زكارمو 7هيوجّوح -

جذجويمازلزلا .ةهجاومامحرطيبلاو

و-ج-ج-

،يجالجرخمو ةيبو -ج،ةيمي) ،هخ، ةمو

،موعزم ةيبرعتامجوج قكتاجومل

،مهتياور ملورمال ةهرا

دئاعلايبيللا

ديبميمريج رو)ميركجر)داومرفويو

جتنم نم تبهوم ..هارتو.ةيلاع

جوتيليمدايبميمرج وكامريجج

7ةقم،يج ،ويام يه،مديص ،ةيعدرجم جي

،هب ررك -.يممو ريغةصرف جينجيمي

.ةص ريبكومياس هللامامتها ،هبهب

هح نع مثةيلاججيجيتوم ،يلاربيلوومييذوسج

ويدي هرودقمو

زك) تالاجر 1-خ..ةصا-جنأ،ةيمويلا %

درجم-جيم ،يدهم ..ؤمجم-جاهونم

inEn,

-ج جايك ىلاةيدهةيدولومم اومةمجه

7مويموهومهتمالوكامريه-لاو ةحراصم

-جخةيعمتجمو نم.مم،هدمم a-ج

-ج .دتلسروبقارم -جيعجرم ومام

وم،اهنممتي رثايلامض ملم ،كاربلا

-ةيجذو مامالا كاهتنا خيموراي دمح

يهةماركلا ةمهالا غيصملاو بال-جir=ج

-ج -5.ةصا نمو رودمعازم ...فصويم

10 10موي يدويام ،«هج

د 806 لك يمسوم



جيلمسوم -امعمةصاخ ةيأ،ةرقي

مامتجالا اهلوةجوزتمةيعجرمو ةيصوصخ

-ةيبرع جتنم مجلةيتارتل-جرخمج

10 ك)
-جديبا مرجج-واميك ةعيدخ-جديم

نيريا يدجو يمجةعمجوةراجتلاو

جذج متيتلاةيلهالا عيمجت ةدتممرأ

،1-ج رمألا ازعخجن نمةجيرخو ريغ

160.60ةيكيت« ةمرحم ..ةصيتيم

.

- معزو يتلاجمارب

..تيم-يضي رمعجاحلrnذ .يملةرخاز

.

ةيلامجو يشومجم

يمميعدوم ةميوشتيرل .ليمجتوصو

مج- م ت غ -ججي،ةيال-جرم-ج وةرم

سو ةموايجرشو جومويهاقمو اقحال

ءادجت ةيوضعيضرممو ،يرشنيممو

.جولوو

ةمدخ ةعفم رخبقحلمجم-خرصيرخ

اممايباجيامهالخو- ةخوعجي

و ،ةؤبريجينلا جم-ج-.رخ-يمهتو

يبدةراميتوم .يجيموبقمجم

2نوو

،ام جمدع-ج -خيعومسةورم .ةجرد

ةميrةمو-

ثيح عونييكيرماةيركتت

ريرق- نمعامتجال لجا يلامجا

- هلمعزو

..يل...عوم...ةيريم-ج-ةيم-جرمم

. هم

- عودومجلاو

ةكمارا اولسرامملاو
ي)

مهلدكا"

،يمةخذو

-ج اسووهم يلتهجمو ةصرف ،هريغ ازيمم

-ج يبم،مجرتم ةؤل "..امومجةرخأتم .

خي ..روصعلاو

فا-ج-جinذو ي-جارمو

:ةيوج عدار،«ةنامرم -اموموصخ ،زم

ميجمربم م ,مج ،ؤل

1-ح-و و1ودجب

-ج.رم ..دت يورو -جةدجةأجع رمم

وه جة،ر-جربجم - ما اني)يمارل

،لاجملا ةمهومزعلاو

و مجح يهامتم

اومول تمب -جةص-3 عنمي تيرج .قحارج

- -ساو En-يارلا -توكادوريه يبوي ،يأ

- أدبم-جدم-جنط

.

دم-جؤللا ،هداصرمعم-جتج-ةيويح ةمزر

- نم مسج ورممدع ك)رتالمج امك) كي،«رج

هخوم 241موي) الربكاكيوك) ر9-مكي

(19 ، ةيمنتو ةكب-جامجةيجيتاراهم

مايادعب جمربملايلومم ميرم وةرخج
يف هللاةياينيدلا

يه،ةرم مويلا ةوعد متي90-مفو-،ةمصايح مليرب ري

لدعيو،ةيمارج تامولعمب يحصوؤرو

ديبعوي ربتيازتو،ةيكريماةيوججخ

وهو

نم لامج ةقيمبجويو،مهجالعو
ميخم ،وبمج ةiجوتيليمدوي

ةصا-جارم ،.أوةيمهوةيرماعلاو

ميهافر ،هراوةمصاع-حاو

- - -ج ةيجيم

يموقحعومجم مث،زيزامو جعمجييلرمزم

ةوق -جوج يعمميمرتب جمجازمب

توميليمع ،-جليمج يميج جمضوم

مسو

ريينج دتياو)
ةا ،ر-م ،ةرماؤم

رو
ةميقجومتمج جزميشميم

ربعيو مت-ج.كربمميقح غبص عمزم-ج

.

بعالجروججيتوبو، ةميخولا

-2 تاهيجوتنودبو ،ايونس

ةرجاجت نمنويبوروألاو ةهج

؟ةيموم وه يح ججخرأ جزتموةمغ-

ج – بلص %0-ةلالجيه عور-اموسووارمو

يبلتو عيمج رارقةماعلا ةيباجيالا

ةأرما .نيتلودةيؤرحيخجفتم

- -جةدج هةمو)مهعم ،
،،ألارايت"و

غ:ةزوح وهو)

ذا،ةمه-جيتهج مت ،يرآعامتهالا

ورييه ةيؤيو رجامش

م م وكج

2 مالك80% يمحو



ؤللا عمزئاج ام وه .سجرمثموص

م-يج.مرم جزتيو مجحعجارت رثإميقتي

ةيشيعم -خ،«يكامو يشدمميمامرو يت.يج

-3-ج..اموميم رقمبتامامصمورمجم
.«ا عادخويعي)

ايريخلا ،

.

15 or..الاميتي nة

ءارآو ةجوم

مامأيكيرماتح

نم جات ةوقمجرت ،ينآر

.

19ر1- امك
غم زجعخؤزتخاح ومعواومصتم

موقتعمجيواسي،هينج عمجم

رادم نوتومي 31نآلاةيهجنعلاو .

ةاوةصروبلا -جديب ةبلا ..ةورم " .

مربملايمم-يكينمتو رشعم
ناركذي.يراجع friمرمالا

مجاهمشتيتيسو جومتمتاعامتجالاوم

قيمةمدخ ف-وميش-جيمتي

pة
مه ةrariم)

داربنيموكحم صرفةدايقب

ج 7-ح،112رم ةيو)جمر) ةn-ة12وي)

يلوتبةيموجوم يتوبيجيم-ومع

نا-جزعجر-كرويام-يرم مجم
" يتلا اَيَوهتيؤت

- مويو -جمشيجلا ةشخ -.ضعش

امم يفريبكةَي يب

نيرort-جم ،ةدج دتيو،ةيمكالم

ام يفًابي رياني

نم مهتايحةيعمج وج-جةأرملا ،زيورب

ألم جردم ام،مهتدارلا ال،يدمرح زي
تدكا اولمحتيلك ةروهممجم

- يج

يجوم يسيم ُريممجاهم

ةيرورملاوتاياورلا معايلخاد هي

نمةيامرلا بتاكم زكارمو دهذةصيممو

مل رعسضفخةمخرتخي ةصرمجزم

رم ماع ولزومدجياحضةيريدم

ةيرصم -جاوتزيزعتو يتدامةمجت

يمايم ةمزتق-مختيور) ةميرcaزيمو

عم،روم،0-جيلر-جرهم جماخاموايم

ةزيم جيلوهحجرم،ةحي ،يتاممعجعج

مهو،قارع نميداملاوةيدامع ةلمج

.

- يموكيا

وهو،ديدج مدع ةيدج ج-ضورفملا

.

عمجت ةرمج حار نمعومجم همارتحا

ّرميلوممو ملاموهو-خمميو،مهتاجتب

يلام هملكي-ةريمالاو جقيدم-جوروأ

يتلا نمةمهمةعمت" لبق موي جاو رتم

مهتايحتهباشتم يارةيكريمالا يلاع

70وةديازتوتامجهلاوةيلوصولاو هج

ةيعمج مجايهوةيراقوو
وج

نم رمالا

م) ودع ةحيرمو عاجترشابمو

عمتجا ةيروهمج يممجنةرمدمجتمدقم

-جوجيرج -جحل ديجهروص رجragميج

ةيح كليحةعماججروجربكاجرonغشيف

زع ممجو ومرموهومرجيو ةيمم
رسجم

يهاموةريل 2عومجم ةحلصمل ،يموتوا

نملمحتي جحسجرلا ةيرولبلا .يمدترتو

تمج ماماةيحام -جةتغابمتامج هتم

نوعج بجوموةعيبمr-توص هعجو،هيماحم

عيمج دماخ اممةيحةموميم جي هيتج

وهووج- اومهتم
ويدارل -مكو.ةيلومموزم ةدورقي

ةجويلام،رجتمجرهم مو،محرتحج

،يحجريبم ةمهمةيخ،«روم-ج جيلجتم

عجعج ةمجبيمويلامومهومم

مخ جاتحي ةّجدمرج-يا-- لماوعل دم-جيا

-ةيزج او)جوربوموم-ةيقيرآ

ترج ةيعمجلا

1 ،هلحم
.«ضوو-

ةحجرم ،ةيودم رتم-راممو مجرجرم
نا يتلا يفتميقا 33ةليللا

يسيم خيروي ..امةبو)-كرتشم

و ..يلاملا .

.

موةيواح

كيلا -جاجد ةصا خجح رمع يراب موجو

بيصا-ج وأملومجحلاصرلاب

8102و يحيمسوملم ماماهاقلا ةجم"؟ايخ



تجج بيترتوعومجلا ةيخةيمنتو ديمح ةمزاجوابع ،هوتاميخم

مهرجودراريخو ج-يرلاول

رخارالوديتمذارتم يم،ةجز -يتيوك ةدج

م-ج ج م -جيمم ايجرم ..ةحج خ

وا نم نم-جراخ اي-خي ،او ..خام

-خ- زعجوواخم ،اهتوربج

..جم-جيم ممصو تام-ةدحومو ..مد

.

ingهممةيموي)مدخص-ر

نم ،غشرايلم عوتب ،ةمجرت،ةيخ-رخي

،ايزيلام -جرخجرجورو هيمهالودراكينم

511ووي)

-ج
،لخ -خرتو يهةيموم ولو)

يالوجهوميوريجinerخ ريم خو رهش

يك دسجتي

مويعم -رالا رتم ج يتلا،مامجتيةجيدخ
زيمتو -..رخزيب نمو يمم

ةعومجملاو ايريجين ..ممهضرمو

- يأ تاعقوت اققحمةيرهجأ

ةموم يدوي)-امهزيمي ويتام ةيمم

-رمألاتارقم 19 ةكرأو) ةي)ارتلصح

ةالاوم،ةيشجrtميمصتو

يمرارك ومامدخ خ..يمور ،امامت

ردكتيويهبمايجمrrn-يم-جرهمو

ةوقكيرب مرجه يتلاةيواميكوم ةص-جوت

يبرعجيوتحجج-يقم يجةقايل

5يميم .يخةيعمةولعج

- بختنم نمجيرخورص

-خوذيو ةيلمعةيرمع ..رخ-جارم

- موي،وروي ومرييجواو

ةكا -جّوحةوصأيلامجإلا هم

رمعو-حجر

يرصم
جوركا،nحتي -جر ةبوعص .يرومز-4

-.ام نم -جرهم ،هوردصا يمهو)،ةجتحم

ةيح جتنوك) –جرملاو ابلص

جضترم ام،1-جومج دج دج رم-ج

لوم 4ر1-رلارجو) عمججيم مجمماما

،ةج ةيمهو) جالوةرمرم جيعجرخ

-ج دهججمدوم اموربلاووجومو

- يناريالايممصموي ايجتيتياه

مومهلاوةيروهمج ؤشةداموهوضيو

،هعو) اولس-جؤمري متيمويلا

أو»

-----------

-جويو

----.

دمةج ريزع-Porبكالج

161وصوليك) نمويام مدع دوجو وهدت

ام ليمدتمي مويةيحووصنم رايب،دحالا

77و يه-مؤةيمرج الوهجوملا دربم

2-خرمحايضامه،ةولرجاوتمور) ووليا

-ةيتاوم ىلا-ةيواركولا ةماتةياغ زجrgم

ماع يتلاو يفتحجن ةدايز ،1-#تاوق

31موي بص-جرخم ،يدوياودورت-غش

ةمرضح يدرجورب .يضراخزيج

تيح صرج ةيميلعت ةجذامجع-ج

نم دتممحر -ام ةمقلاييمدعمج دي.......،هرقم

،يريم عمبواجتةعومجم يمايم

ةمو مامأ يريمميرم جماعةمهبويا

،ورو.ايريم-خ-:يمرم وملعتممهمرُج

(nouz6uenso)

ةمدقتميهويممصم

،1-7يلازnfاع -جتممض-جع،«راوم يهو
بجوم ةمدخ مامالاميلاعتم ةعمجلا

(6uop Bueno)م و م-جراوم عي)

دي جوتم ةجمةيبرقميمصaججح .م

- اي ديزع يلاةهجومةيممرمم عا

يفجؤي) دهع ةيمم ةروزم

صي

رك-جنيتم

زاروم عمجيم
ةيميلقالاو

مس

،-ج مراعجمم اولسريم لاير)-يا
رو

روص نماودرلعومدوج عوايكرتةمدخ

-جيمج
كك

نمجيو-ومرم دجوي)ةموع ريب"

،ةيك

لوقت" "ك"ييارب"ةكايه لاير

موي جةوحرمج-عمجلا ،ةمرجة

ةيريوريسيب مثيههذهو-خ-عومجم

11وصورميرج الول نمةجو- صخيرات

-ج-.امارج Ri-جدع-ج -جاوهرم ،اهجعا

،«ةديج خيوبيجي-جمهتم ..رضي

امىورطمو- ..و)..ةتماص

درو 1-كوس -رخ،همض اودمم يخيعتيؤر

-ملوهجم مجنملخ-جرمو ةلّجدمجح

قحهسخ هجومجم
"160

متمدعاودو

يل جربدعمو تيلخ يجةمدهم رخام

81023 يججمسوملم يت هيج مج مكايخ سمشب



يواهميتيوكلاموجهتبيوصتو

ءزجصم-جيجعلا ،حمتايمك ةيمالعاج

امب،ةصا-جينلعجي ةرمدمممهمامجتمي

69

و 1600 زمةمركم ةدجو ..جماربلاو

هيامم

نم يهتالاحلا ةخ-رخيتلا يتاميرايتخا ةم-يراي

بخ ةريايتياه ؤكلتمت ..ةيرختو

نم 3غلبم نييالم .لاير رجم-ج

يبم حارجو ةقيمعلا ..مرتحموو

و ة1-2ر16
رآتعمومك100-16همجلا

ةوجعج ميجةمدقتمو يمتخيلقص رمق

-يشت016وةجلاع -.ةص يمار ،-مرجع
-ج -يدم-جرفا .جرمرمةيكرتلا .م ةجي

امويتورو خامهيتم ،عقميد

50 ،ملم

لوو ،ملك..نم

-1 %و-جدم-2م

حج نعمهرامعا يتهيأر ،ةجيت
ايركز ليمزع يمدخ

نم نمعورشم .قسؤمةمهعيمج

تمع .م-جرمم يفمهاس ،رقزج

ةمزاعامتجيميج هتةيلام

ًالّوح-جولميمص اممهلج .عارمميمي

3 يا

يدروم،زييمرorعض ةالاوملا

دسجيو

،ةَي ،ج

،هعمةيلامجةسميرم مامأويمعايح

-2جربةيو عمامهموةيرهوجم يدحتلا

.

مساتحأالأبيك، يميرلا )ههجو

s rك(

يج زيت

اممجماركلاو اهيلع يفيهامم عمجم

ماما ةيار
مج -جاهتمهو) -مصتعا يتلاو

ولوةماتةيواسم ةعجفاومب يال-طخوتمو

جرم،ةشورم جاجحةمدخ امنيبعا-يمم

ةيجالعةجتحمومجمجتو يجوريتيرام

صي،هيوليواودقري-ميهج يم يمحي

مهميج-وركيبوليتوام جغف-جرم

ةيمارتم ةمك-جيورم،جمارتعقو-ارلا

.

اليكاليك 2تي

-ةصاةمهتلح-ةينمؤيح هايموي

ال ،باور يمرمةعومو رماةالولاو

م )مه ِةَي

.

خي 1:5و-يم-ج م هم ، ايلاب،هتعا
وهرادج

نيب ةليل
،م

تيب راودالاوةينيبيليا ةيعجرملا

-دمةجوم 10وة0و و،11-16
يلوي)،،،ه -جنوج مومعلةدوجوم ورموركلاو

-جعم .د دمحم رلوم .يت،ةصيخر

- ج جم- ةياورلاروهمج ،هتلاةركاذ

.. -خ اوري دمحمةضوملاو

ةيا ءيلميحومزهج ةيهجتيموجنلاب

-جةعماج .م raرليطيم، يف .حرسم

ة15ويتيجسو يت)ةعرل ة0

-ج ةيضرماورجاه جالعةيوركلام ،هدضرم

ميمصءزجحلا دجتذخا رقم ..ةيجرح

(1-خنو رمأ-وياوو

.

ةزيممةيبلتم. ةيلامةمزالمةيضرم

- مثؤيو اموهو)رهم

ءزج-رضوةصحجرم-خديكيامجو

موم ،هرلاتمجاهتاوركلاو ةص-جناي

وبيليميو عفادموجيعدجما

موم -.ميةميتي -جر يف.م ينج

دمعorسميشوم مكو عالاعيمرس يح
،يل

ةاد-خ- رقميبهممرمدم

-جيميلغ قحي عمجي ميمتيجةميزام

،ةيوم دمو اميلاليئضاصرم-ج ..اعي

r-خيو

هايم .رخيتويرقريبلاو

و 16-2مك1ر1-

ج يلامجالايلحملا يداب)جايتحا

ةيضاملا ةماع يتلاتامدخو هتمجرت

10 م امتحدميو دمحم 1ؤازآيارج ،2ج

2- لمامجتيؤل ةص-ج،مايعمجي

عمو رقصحيرم رقص

جم ةحرمتجم ،م.سيج ،ميل -ينيم ،ازيزعت"
نمةلمجعاجمميلع-جم ةمدختقولا

-.«ه كيبم ةدم-ج -جيلريم ..عاخجام

.

مويةلاح-طوذو 1موياوعمج يف

،موةيحارجةيورك يتمتيجروج جرت-ياو)

.م دمحم ،ةيمزييبرع-حويميمتلا

اكيج

81022 جسوماع ج هيخأ .سمشبمكاحنسحج



.. زياعهتجو-خ

-ج جي تاجومةورم-جدم-جةمجرخي ريوزت

،،. خ- رمع جرب -ججوف ينم رمع-جتم

درجةيمادم ةام -ج،عورم ..جم-جيل
اذهو متهالا

امم معدجيموزيشت0ؤي م-جنارامي

جمأو،امور-جمبف-ج عاجرةص-جرل ةصر

-ج ةمهميلوتلةوع-جاجتحم .ءام-ج

يف توريب جمجؤمج

ةيل رويبم-خ- atorمهذجوميروزيمخ

ينعيةموكيليرت aعمجمجت

ةطي ،يتويتمواقمو

فو

-ج... يروزكيت"

عمةمجاهم جرجرم رصو،جرمو ،ارتم

جومرارمتجمجرهم ام-جنيددممألا

،يوازمو

جاللجرح 2012ءارج مث ررم -جرك ة0

.

- ام نم م،هرمع
ةعامجبتايرابم ،ةريخالا

- ،يموكمجرrفوو
يلرج ام-جيلغيصرب .مريدموقي

-ج .م مدخ خوايموي بعيميم

امك رم-خ

...

-.ريع،رليقميدو ام نم ماع ،هييبار

-خو حليل-جيرومز يلاموصخ

ميرمةدومغوخيعيشتمةعومجمب

ةصح خوةصت جات هاركلا ومادام

،هتيم -جريغتو .ةص-يبال-جرم ،ماع-ج

،خ الوجييدو ..ةبوجراممو

-خنو واوج ايكرتيرييتوم

نم ريغ امةجإلججدم-ج .رق-خinذ

, isr2hns ، ..يه

- -جر رorبم

يرت ويام مثةوهقموجوجيو ،قي

يهيتلا جمك-جاوم ةموكح وك)ةيروكلا

-موي ةيعوي) ماماو،ةيرورم ايعامج

.

ياتممو مهةيحض عوا ةي)زومو -70،

ةؤلدمحموبموركام ةداخجواكوكرم

قيرح يلجرحم .ةص-جاجدزلو ..وهذو

.

ةعومجم جمؤيو

رجي -جمو.امامويتم-ج جالع جؤم

...،يحي (onيتلاةحج ،ةيوبنتمتت

و 4260 ارالود وبالا-ةيدام

-.يلروملاو) الةيهاوججدم-جر ةيخي ،ةيعجرم
-ج .م وهخرخبتمجو يرييغتلا

يم

،رع-جةرواميياح أالعم - ،يكو ىرجو عامس ةال،ويلويار،يموكلا

-ةعي ةحاامدنع ،سوعيمج ررقم

وهو،عوويج-ج مmجصقرم خ-مالم

امدنعيلودلا رخايأرعراس تهو دوجو)-3

،يم،يوم نمرقمؤمؤل رص،ءامم جماع-ج-

-جعوم تمع دتمهمتمج ةيآلاهجتي

- ةوي) 21سمحدم ميلم ،يومتمدقحو

رم

ةمجرتم رو،وزياريم
عم الملا

ةيجويلوي)
،ةا

- هو
ةركو
-ح 1616،(rت

،ايمرميرم

ه

3ةدجويو رفص ريوك)

ج جيرخ ةم-.ةيموم-غيمومعم تغيص

،هؤمومموجم يميج .راممب

ةيريدمب ،يلليريم-جيم

ماخ تويبويريمالا ..عومسم

- جمعم

غ ، ،يمع موقيو رقم،سلجملا غوصرم

عماج نمحرلا -جهنم،يوسوم ع.م.م

ماماتارمموعردخمجم ام-جؤمرم

...ذوو

خو رآ جت- امو،صخ ال-يك

مهزج ،يمزعرومامتهالجعو

ةيخو ةمخضخمتحم

ةج جومم ةمألاصتمتيو ةعمجه

-ج -عيو-حيبص -جر جدم رجيالوب

-ج يو.ةصا ،يبدرا ..ةصيجنيديلج

،يبدةعجارم

يهةيح ريغ ةميقملا
اله-2 ةيتح حةحو

.ورويلا جنوهغنويوجتو ،صاخ

نم رمةدوع

تويبةميقلا يلخي ةضحمةجاجز

-جديجةجوم ةمجرتلاةيروهمج

81073 يججمسوملم يا هيا .سمشبمكارتمج



ةمدخجزمي -خروهمج وريجويلوي)

ريياع يجيم،رجؤمؤملا خ-رخو

4ر1ةع مايلم ،ومريلاةعمتجم

- جزم-جر .يوالام ةرووو خ.ةديعب

لب لصو الواهيلا كيري خورب ،هسوت"

لوو ليك)1د)

ةص .بع،هريهةيلام ،ال-ج- جمامجاريو

ماع -حا -جعمزملا ..ةبه ،يرتيرلوم

هجو ملمهتملا تغبصيرضحي ام-جيم

.

ضوذو يلهذم
" .. ه

- ريدم

،يرهتو جوةريرمت -ج،مارجورم ةصا

،ةايح ةماعامونمم ميكمويلا

رقم ةعج-ةيبينييروهمجح

موييمحلمو جرأ-جيتنةرجر،الويمو

ام ةجيتن،سحجريمويور)-امك-تيو

ايبيل تلتيتلاو ةيلاقتنالا

الوةيامح جلوعورأ رم-محجرمرم

وجيم يه-جعويجمقمجو ويرق

جيهامج ودممجايكموروي

ام-جومةجزتمم مت ميركت

نمةمواقم َيعيرات

جج مويهوديوزتت وهةزيمتمةمجاهم

مث

رقمماوعا فتمج م رلوم ..يتامدخ

- ربع-خو ةيميمص

2 - 2011 م ع كا)تعداوك ام نيب ح50% ،ج

ج اي،،، هجوب مزيو،ماع جاوو ةجو-رمتم

،،،روصتم هايمتاخزيت مود ريزججيلوك

نايا الي-اموريهامجلاجيزاهالا ،يدجوي

ايازملاو ،وهو-وريريازكروي)-الومروزي

يفةمامإلا ميمرتةازاوم ةبهةيتو

يم هيلا ةيلاملا يكريمالا امو)ةضاضم

" ميك)ةرمج ةرمتارتم ةلصاوم
مويدعب،ماعلا جاةركليكحاو

-:يتالاقمج ،صابوروي) .مهتوي12و

-ج -.ةصيوع عمجم رورمايو...«ةيواميم

rorجج- مويلا تمرتم ..ةبتكم-جرخوم

ونامورجورملاو يدورب جسو

نم ةوق امنيبجاجزعو ،ةيؤت

يفصمث#1- هجاوم

-ج مه عم-خلا.. صرق غلبم ،يلام

- ،ةرتاي هيالوب

ولع ،-عالموجرقميوؤتجينيرمألorو

امةيجراخةحول يرجي رتميليم

ناريا نمرثكاو روةكمتاهتايركذ
يف نايب نا لك يبيللا

ةعومودايح 14لراتور اموجةلومع

- عبار ورورجب ةعوةيعامججريبمتو

ةلمجو -جرم -بالعضّوص ماماتيخ

.

زعتيف-جروج يتلاو

-.مهمديعاوم مم ج ةم- ةربخاهامرمج

.،،يمو ،يكالااموتيجورم

- زما جرج
يك متيس" ينبت ،نادمح

اينيغتوين يتلا

ام يدم-يري -جعاجمؤي مهو دrr-يفرعي

ام مهي ..يللاومأقحوممهلمع

. دّمرو ةصر ةيجمررهوجرموب

،ماع يربام يمويو مهخيرماؤم

ةمجرتم ،حجرملاورجامج يوارورم-ج

-ج ،اميج.م رتخيحضرعتي .هينج

ةح رجمو ديردمجو

نم ةيرمومودعمج ريدج ةم،هرقحمو

لك" ينآةكذتي لكعم كلت .نوجسلا

1-امجمهو -جي-جماع تجع ةيكيرما

مامج لالخةيبالجيجوا نمةءارق رمعلا

:ه-جortعورم،1-ام-جووومزوم

- 27رمد

يهو جربةنيدم مضخ ذورمع مامجه

299ةيرثيو ام داكي رمي رتاي

ماما يبرم 071-.لضفصو)-جرألا ت ريغ ميقح

،ه 10ةn-و نممم ةجتامولعم أمو .هرلا

-1 .ميمرممومذمجرتم-يتيضع

يدأدمحخrn...ممذ ةجيتنةرشابم

6-ج-جهيايبممهرماوا 2، 47و يد

كيجد

9023 نيحيمسوملم هيوقت .سمشبمكاينيج



2-ج مم ةثييماليمعدجملاو ،ادج مارم

-ةرمجمارتحملا يراهريمويشتيور

تام-جروجةيمهتم ةلومم ميهتمةرملاب

رمج تمجحامرلاو هجوكريي

خنو تاكر مألا .."؟روزم-

- حجر عومجم يآ-يم-جيم

،(رفص،ايعوي) ،عجيورتو

2مك (وبو
رم

- ج-ةيمدخ-زرتووومسلجي

تناكةجارج 17مضتارارم رالود تجورييهتل"

اممجح -ربوتألار7مهجاتحي ةيجوةليمجةيلصألا

gnج- عيماجم ةرمغتوص رركمجالجعج

جوتم جهوت مهعجؤي زيمامجع

و 6روي) ،ءابلك)

اماعابورح جرلل

موقتتايرابم عيمجتب ،يجهوجم

..

ام المحةوبةميمذومجم
مدرم

ر14-25و

ةع .يجوبليلخ -خملا -توريبو
رقم،مهيلع

.مهجوي ام،هزومجم ..عجي
تمتخو يذلايماحملا ،يقي

ةيممةراجت ليمعةيصعتم امم

يف هذيفو،ةيليع
-جتالاجم ام

.

...و عو.مدمةمدخ

ةموايم ريشت0ةمخجوممركيم-جوررقي

ةلوداومجيسجرهمجت التحم يريمارجا

ةرمدملامهراوداو خ-رامذتجوم-جحم

21 ,ويلوي لاح مدع ةرق ،ءاق-دايع

مهعم-خيسيلج ةملمومينومهاو رجرام

-جريغتم عمو.ةص-جيتجا ةيجيتارف

نمتدرو وجوصوصخبيقلتم ،يح

هممذ خ-تور ةحجو،ةيجرادمو

دض ةص)ايف امو)لومم كاذ.. ،رهو)

و عامدعو،يجارد

،وارم ةيهامحدصتمخينوم -.يلوح ةص-جر

عومدو يريدقتمجح ،اموي

.

- ةحي ركسعمذ..هييكاج

نمو يهورمغي نمامجمارب ،هلام

- رمع

يمومع عمةيكريمايددمم ،7قمعوريب

يا وروت مهزمر ورويلابيصاو دجتحالاو

-ج

نم يح ،دارمدجاسج،يعجهم

جاوح جالعلاو

ةج يتاملةرواجم معةجيهولسو 11-او هتم

يف-جيلريم ةقيمج ةم-جامغرم

- وي لالوعضريو،همومنيوربميتوم

وم-ج،ميم 2ةرق-ولرب عتمتيميج

-ةميركةايح :ةيارلا anقمججاه

1مإ- ،

عقوموةيموم م20مجعجوجمج

يلا جرقم – نم تحتةعارب يااقلملا رارقر

ةع ةيح يح رثإةدما وه دمجتمرك موي،يرهام

دمحم يبمجاتحدم ،يج ةصرم

-1 -جّرخ-ةمو-ةوتوم عأياررقمعتم

مويلا عمجم -.صمميج نمينمي ةمجه

يفةيربةيركرك) هعمةعاقلا 214و دتم مصاوي

ةمجيو يتمهمجديك بجيياعم

ةالا ةايح نمو.ةضوملا لمع-ج أريةيمارجا

يايم ،وما مهميميج نم-جي جمد يردخ

- مامأ،سوو.ليمرجةيبرمميم يتص-رقم
ام،عترملوا مل رمي .ضعميو

الك الك الك
-جألاريرق م-جةجوم

يهو)متمستصوذو ..يمسم

- مووج-جيم16
ةكرا 19اليلكا اماع -ةيتالاك 6 جيم

ويلا امدجويامتهم عجميعدي

،يجو)ةجومجم-خم

- ريباعتلاةيزيلاملا

-جيه-خ-ةأرمدم- ينتدمصي

،ورتم-

نمةمهم يهو،مهحورجاهمج ودبت

يف نم،ةمراهمضح رايلم جةرم

وهام دعوم ةارابم -رمألا يو ملوداي

يمرم :مالسلاووتومضيو اموشرم

- كلاحّرجي ومامحلاريهامجو رقي

مصاوتمضمو اراي-ةص-جاوو ةيجiم

81023 واايحيمسوملم ةببسملاةمجاهي



ءام -جدتمويغ مومحم عا-جxiz،رمتجم

2121م)ياروم % رمتجم ،وعةمامع -جم رمور يزمر

يايميجعج يكيميدعمتجم

- موي

مع

جيتن

.

نمعمتجمو مه ةرود جروبماه

(زريا) 10و(ةقمو ،رمخر هجوبيهمت

نيتاه عم(وه)ووليمرجملا ةكرح

يبم(ةيو) ماقثيح جيوتتب
هتم مقتميكو)

ةيلام ةيدج

يفيبمه نايب ال"

نم ةفويقم ةيلهالاو عيمجو

ج..ةؤيوك)- راجت

-ج.جرtraوعيو رصم ةبكرمةيصيرح

تارفلايراوحجماربلا جاه-خمثؤملاو

نم -جةمخرتخا نم ةيامح عضامججارسج

-جع-ج-جإلا -مرولرت هموةعي ديلووم

ةدمعرارض،روصر-ج ةيواميكلا رعويلوج-خ

يا ويا مه نم ةءاربلا ةورمع رمt,ةحرض

6رورم أم خ وهةتهةرك -جيزم ريه-تالا

بهاومولوتيدلامروكم حايرلا ّرق-مض

نيبايبيل روارتلا يتلاةدارامرجم رمي

توص ةمومذموم يحيم-ج ةجومجججraجirو

يؤلروهمج ةص-جرخمومغتمزق

- عاو مومو

-جو مضديجمةمهم عرسمعورورمخوصو

- نمةدتمملاةيمهاو،هوممعي روي

ةدجيوريوةبهوم وميم ،ةيوتشؤمو

تيخعرهيوبيا وهوةرمدم ةعرقي

يه ةذ نع م-جومدع ج - تج يبرعتمص

وم-جتايشيرق زب،وهو،ءالميارب

-1 ، رو

11هرم وارورةيرتمويج-جاع جرخم

-ج -جوه خضتم يتعومعةيجم ء-جاوي

امو جي م-اينمتم-جرييراجوجو)

ةورم يهورولرتام ةجاةعومجم ميم ومو

2 -ويام وي ةي" موةرادإتلعج

تمرح ةعتمعوعراوملا ةيرقيجرخمو

خوتجض رمعيرتعي ،جيمعو

توم يفالويج -ةحام رمتم،اهموج:مير

اكيامجو

.عو رآ- يكوويتويت -جايكومري) ،ةصا

ماماةمدخو ماعتورذلشؤجينام

ةو) -جو الامج.م ..ةصيلجاياورو

ياهميتهدعاسمو ةمدخومهمالغتخم

مويلااينيجرف تحوألا الةيروهمج ،هتجا

م م بج جم عملماشرام-خ- اياحض

،وه-.ةيجولدمجتم 7ماعةياههارم ،مارع %-ج

لوعموروي) -جعمجديك ام .هامرو

غبص-خذو ،مو%جو .رشت0،ج

.

- دمحم-دوا عا--:يميجعلا

ةع يدجمدمحأدمحجم رمعةيمدع-ج

مم ج موييمع ةالاوةيميمحتممرصي

-ج نيبريدمةعماج يدرمتم ،«ةضح

يأقح هلميمع ايخ ،p-خ-

يرام هميرجتوةجيوحلممزهتمجرج

وهو يذلا مه 70رمحمالم ةمخاتاريهم

ميجيكريمألاويموكحلا مث،«ةرمرميتاوج

مامامايا يرلاجاومألاوجرهلالج%ور ري)-4

%، الومم مثوممامج ثوروم تاليدوم
ةرم

-ةيلام ةّرمي،يومهومغمجي عجخي

ام -جي جريبمرةرمرم .ريبمروميم

جاجتمجح ةمزلمةدحتمجامج

تارماقمزيجي ةيتحي جولالتحالتم

ةرمموم

نم يبحم جيجضعو يتارامالا

نم رعم

يريو ةّيجيريجينلا
تج ،هرونم

ليمح نمةيميمرتلاو مجيبرع-جامجلا

ةيض يهةيجيم ةيتح ةيردخوايموينم

ةيبه نم-:خحرصةيبورعو ،ةخ رقم ،خوي)

يفمارجو ةيرح

rوك)

جتم،هرقم ،ديجم

يتم عضيحضايرو يمجاجتحا ع امو

19 امو)ةميخوتارايلم ةص-جراص

.

- ةتبادعيو مهتج%

وا يميمري امودتعجارمواهرييازتو

يرك يتوزعمب -هللاباتكلاو زكرم

مامتجاوةيضرممو مجميوامج

يط- .عججحوم

- اوب"تازاج

81023 نيحيمسوملم هيقتلي اضياحم .سمشبسم



- ةدعجم-جن اموروما

موي)-ةص-ج ةروانم تاعيبم ،ةدشعو

- حبكو -جمحامج هورصم
تداع....... .يليريجو

-ج- -جميمعي «ةـجديمجتم

فيضجعي مايمعيزوتاهكيحاميلا

مهضةدكار،هعمج ةورمجتلاويرحتلاو

ماما رومالا يعجي خومامإخ-ع-جم

ةورم يداحالاتاءارجإ يبيبةاو،ايرالملاو ما

تمجاهو اهلعامتجي%جارم 10موي زكارم

تارايه ءاربخراوكاج ،ةمجم امبرو

ةوييماوعمج ةعتمو ةيوج .هنممجيورت

مهو -جيتن
يب" يكيت ك":ايقمدعب

اي ةروووكاج -ةيبهحنم مامامويلا

ويام ومدr-جديماوعوم ،هيدكيبم
نأ ي يي ي ي يت

يتح rtوم ةرم دمربعليومت يمةمدخ اممو
يلوي) الةيرقلا ّرح 30-هنم -ج ّيحوّرجم

ج يا،%9)فعضلا 2وةمواقم مجرتم

م-جينلعج خج ..ةيخيليريهامج

- مدعوم مويلايكرامم .ةمجم ةمودهميو

عم دومحم ايوجرخنوي ،يلبج

مح غص ،هيج

جاللكروكادور ،هتموميشت0»

- درومموهوم ةمجرت .رماؤس

.

امةيمم-جrعدملوعمجف ةجي

ديمج رم،ةمهم،مهرج نمةم- ريغ
ديسج

-ح 2005,مويلا ةاك) يكةبكاةعتمو ،ءازكا

- جم-جر

يلرومةموادملاو ِةجو.وضعو ..عمجمث

.

ومجك1-
راوجزيوةميدحةعاج-ةيججدم

جمارج ةيارةعومجم مويب ؤيهتو

رمع ضايرلايضمي ة–حميحام،ايويموي)

تامجىمورام ةلصاوتم ةيجمهجاتم

يريبم,ةيموقك جمجيوطجماربو

يفو ،هعةيامعلا خو

عضوم-ةممدم رويتراجةم-لمم

نمةمور -ج ..عيمروجر-جيلجم

.لوو

ريهامجماما ortزمر

جيامك مودوام -خيؤلو يهةزيملا nذالم

ةيجرةوشريو -جاممجراخ ،ةيكرتلا

م غ نم-جغنجزع-ج -دج ةيجه ومرسج

الإ-جتاهجاوم مهو ةير) ،ههيورام

ذو لود ،هس،مويلاةمهم

-ج ول -.لممو مم م غ دمجو،هميم

امهوم110 امةيوونلا ،هعمجي

مدق-خرو جورأ مرoجتحم

ةجح يمهاميل يلع ةيامح رقم ..ام،ةجرح

- ربعوم وي)وريمرجروجو مامص

عال-ج 4ؤرل

نأ جةرمثدحي م زاوج

جوزيحبصدجامويومهتم رhnوميد

يمرم يمميكح امجعجهمزع

..

و -10 مج امامت

نمابراوم محج -.ام،ةجتحم مم ج رؤو-جدم-

خو،رمح م2ةكاياوه يهو

.

7و ريبك هل،ادج
ةصاةّيجرم تمولديمجو هايمعيمجتب

جمبرع نيب هيدي جميل
يلع ام،يج

يل يفوكوعجرمو ...هرمةرامع

- زغو-جرrسجمثؤم

وه صصو

وهو) ال"-جرم ...ن,, ..ءوزجم
دمجو عمةروزمم يلام يبورامور

ع اقم،مهم ..يميلدجيجايمرمو

انيد ريغوةيموكح .ريمعتم

-1 م ت مغ ميلع جمدمجوتعم يبص

نع -،ةرادج رمع ةدجوهدجم .جوم

-جاجع نم-جامدنع ايالخ رؤمةديدج

.. ،عميشم

عادخ عيمج يبمزوم ةدايقب يعامج

دمحم -رم محجر والارمج جهاومرمو

10-.جم هجولاهجو عم -جمويرلجم ..تال

ترم و"24 رو"

ريتاه ،«وكحجحم مصةخي
" ةـجةرمذروهوم

جهتعم ةياريشت0 ةرود .يضيمايم

80%42 مالك يمحيو هوناعي مسمشبسمياجنيسحجم



-1 نيرخا ةفومرام-يب ،%ويياذمو

,rnمامتهاولود رortingرتخاش

نمهموجذام نم-3- ..ع1وليربا

- جناي .م-جام نمو مير-comهج جام

% نيا مهو اذكو) ةرمو يا-ع-ج زو)ةاوا

1 - ريزو زاغ

ero-جو an ur،ام

ةيج-جمموحرج-ةمركمك-

ام ،سوارتي ةوتمتالجموارازم رمةيعمج

ًايخر،هيلعو جالوايدزجو ةيتي

ةيح ،مارمو رآراريجو يب ام-ج ةوارتي

اموججيعجرمجرتجج ربعةرجرواج
ةيليمكتلا تيجول ججؤرجيجاو

عيمج يوريغةيجاجتميويحلا

تزعاي
7كو

ةيجرا
-ج

هoجمتج-يم

ة امةمعنجيلخ تالاجمةعبراقي

ةيل ورمجrrهمج .موردوةرايا-ردوم

ال رتي ةكات كلقح نأ ال "كرتت ديب

ع 2-جتنم ،يجووتيهورجوب تعاو

جيو)ةيراجتلا نمو-خياقم ةمجه .هنم

دوهج 1-يمhومنييكريمأ مهنموي

يك لتحت لامجةينيتصرملا ريألاعم-جتممصم

ريدمويجهنمجهتجوجم

-T

،ة:ةصخرلا

عم -جيوةريلام ،يرمستم

تمرح -ج،ةمرمرع ةمغب ،ةرواجم-ج

و ةلآ 2-جةيحص ماما بتكملا مضيرمألا

،وزويمارم
يب يب

تحةّيجةoزيمم

ةع امذخاتم ةملكي ،ةيهيكايه

ةا بعل-حوتم ،وويا -جور هييزمر

اي َيير ِةَي

ةدمةريدمو -جتمدخ .امورثيريالو

- اويا

ورم يحضم ةمزتخ ،1-غيمةيسورلاب

امجيرخ-جhؤمجةجوارمو

كاج نم%مورؤمرام ،اولرمالاةمالايرازولا

-.هل مم ج - م ج -2 ، خو ال-جةلوج ،،.-5

-جامو) «ذو.ةصا

يروزآامنيب
،ةيحةعيل

يفتايلاديم 16 نوناك زيالولا

ةراجتةيقالخا رتوصو.ورويتراج

وهو- خرؤم مسومضمح .ضتميمع-اعم-5

- يرتيتلاو ..رخ م-جن

فلوج -جرملاةهجيج امم.ةصا ردجي

ةيج نمةمهم ةعماج ..يليمرميلع-ج

و لواموي) ةب"ةعومجم

-جرتمميعدمجتمج مويلامصختم مهمامتها

رقم ةصر ةصمج موجةأجل-لوو"

يم مويلا تمج-حمالم اويد (epرميهو)

ةنجل يفتمةجمدم ده-جيرخوم
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عمةدحتملا ريزواينيينمي

كو 3" ب؟يب 9 ماما -حرم "ةمو نأكايإرعمت اَمَي ِةَي
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يه ناكيتلا ناعقوتي
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عم ويجريج يميرييف .

* .د
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ججح مل ميرلمجرتجت هيجوو

. ،ةيح يبم ةمومو ةيجي ةيدج
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ةريدم- -ج ةمدخ يميج وا
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هيو-يرصمةمدخهميمرم خملهبوره
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عمةحجاج-ةميخوعمجو رمتؤم
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جاتمءزج جإل
مو)

- يبتيلوتيت

ميمتم t-جيمم n-Prةّجمك-جي
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ادج ميجحتهميمصت %1،ايمويجمربموا
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ةريبك 20-جح - جاتنا ةيخمداوم
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يهو يجنابمويلا جحم يباجحو

ماماومهتاليلحت جاحلا ابرعنميلوتم
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ريدممدخيم تحتتارماؤمو يتبرمألا

- يف مضةجومةهجاوم ةحلسارم،جيرخ
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يرمآ يلع-ةوميدلا ةصخر نييميدختبم

عوراكع
،يبد.موعزملا ةيمرل
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يذخ صجيرقلا ةجوحامج ورييلرا ممو
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نمونييرورموعجوعالا ةيعامعدي

يبحمةيعمج ةمها -خانملا ج ةغيةمهم

نمعيمم اميردي رقا-حلاقم ريبمرق

10يموك) دايعاو يتلاةيتوصلاتادايع ةبكاو ر)ة65)

هراعأيرام 3مةدحوو ومرتحيو

2زاغريزولاعضيلوي)-اموصقم ،هس

- يك يهةيعرتخي
يتلا نانكمي يلنوكي ةيؤر

.يمرم يتأيو .ةيمهوت قميتمهم

خج رمع نودريمومميهاربا يغبم

-ةيل يفيحمج عم جيو ةيواميريم

امرام نود امةمرك-جارم أر
عو

اليك،رتو يتلاتاينازي

- مهلو 12ياةجت

هب 2م

تجةم رقم،ةيلامج
مدرل حج ،ابوريتةمصاعجبرشك
يب يك يك يب 2"

رerمضمأم متدرا
-ج لمجم

" .. -ح -جةارملا تبحرو.ةلومض هتالويولمضيججفو

جؤمةجحم مزام دموةجرم،ةرجهي

يبم الوقحوم خ-امم،عومجم ةيومالاو

يب
ةيعمج

-ًاسفيخور) -يلو ةمهمةماع -جاع
هيلع

نمو ردج،هتهج كو.الروميب.يج-غاربوت
يفبعتم مدع ةمزا ،يلمخمجم

مل دعي .ىتموتيريميا-كسمم

ةا -خ- عامتواهتدورقيمهدجداميك

الك الالك

- تجوتةزهجي يهالملا مةيمنتو

خونيهوكةجاجح رارجتم

هيلععمجم -6روك) نمهرابتعدي اوج-جرهم
ةمم rnلوأ ةخ-تنةريمحومميتو

دمو ىلاةدهاجم ةهواموهوتيجورم فصوو)

ةريتولا 10كتويلاعلانييبيللا

ةملك يتلا 420-جاو ةورايجروج

اذه مخزلا وايلاملا ةيأ

رمع-جاجتي دمحم يه،1-جاجح ،رامم

ركت ميكاك"

نمميقم جعمج ّيجخو،ةرامعلا -ج ينم

مجمجرتميو م جةع-ج .هيقف

- وهمويلا ةّيخ

-ج رمع فيزم ،هةيميمرمرع -تو 1-يشد ،

21 ةجرورم -ج اركا ؟ةر) ج - Rةك)

يف-روم ولرام يتومجنتروج-ج مميم

ةع نمةميرك و،ةهج وا ةيا ةيجم ،جم

مامامويلا مميج يمحممربمو

ءوم،يدوم ةيمم ميرةيميمعدوم جةبحم

ةيوهج أم(عبم)،1-ماج ةيمم جؤم

زمر-مض عورم ةصيميحمغرق

جورمةمجن يردخم

يوالع نممهبيصرب ةعماج ةيرورم-جاج

ميرم ةمكالم يرمعةايحةصيرورم ةوعد

مل دعي يتلاديعاومب -تناك روةركام

يح رممءزجعأ تمرةجيدخ ةعماج يمع==ح

امنيب ياربتممي ةيعامت جاتمملم

نم ةصاختاودن ،مهب زماياةخيو يذكو

ام -ج جودخو دجةصروهمصيو ،-مدارم

-جبيهم ةصا ام-خؤم يح ةيلاردفري

روحم هجيا ةرمعراوم روةعتمو

،قميارم يا،رخآجيرخ عم -ج -ةصا عا
يأ داوم يفايلعةينيومت ةمجرت

نمةقحالمبيحصلا ةصر-جروبيج

و 8107 مالك يممو



متامكبهىلاتياةكئارلايريهامج

نعلشساقارتسويجوربمنكيروتروتام

جرليهتىرنإلكلابجلاتايارلاناوجيكمتيل

يلاتروأرامناختكرومىريمتسجولكرانقت

.ويوكيكلكيفنبأةتسلكبيتنيبتاكرب

يفتيبلك-ىتىوجوتىلعيهةنسلك

.نسرلكراجىكرتلاجوتنانناوامكلمعت

نيجيش،لشنراكتبالامكيماتخيسج

نشتوروانتملؤبلكريميفكوكركيًفاروابنيا

لارلطاعتبابوونرطاخنكلناكبسفنثنتيف

كوراشلييوينلشلكيفىرتيك

يربسيئرلاىلاتامولعمىلعىبرتنيساوح

يفتايلكلالئاسرلاكلتهكلتمتالناانه

هوكرتهجويمولعمتمتتاقاكعيلاجلكلوتي

وونارهواركسابتحيك-3نوللكلكةروي

كوراشىتبجش-اقنوراشبتابكلذ

صربجليرومكيريوتتلاتارملاتاركلاماقم

لشايىريلىكيميك-ناجلكنمىتفنم

-. كسرايكبكرشكهاجتم

لئاوطلانملكتبلطمكتاياربلاسكاى

لشلاعئابزلاباذتيرانتيناعور5ةبتكي

كطبرلالاويئيبلاىؤبعإنبشداقهيآلاقو
دقىتومييباجليلجارواقيرثويثعشإلا

بيرواتوبامهارثلثميكولملالشتول

ملعاقاتروراراكناجنمؤورنابلشزورهرآ

ناروولارليتإىلاليلدلوكرلالاحووراغ

(Gibraltar)زلارينبلتقيفمآللعيبرلا

ارداقيليناكثيإيثيغلاامنويبيليف

اعيرئبعلكنملامووراغلاقيكمرلوم

يبتاومبراقلايفوةيكرتلاتاـكلواجلابزكارم

لثلوزنلكثبشتنولشيبوجبحلكامايوجتيأ

ةبوهيمتراكزيوكنمتاعيراشملاجيهب

لشربللوفترازيراجتلحمىريآكلتترتلا
ىروارتيساقاكيبوكسنامآبمتامكوراغ

-ناجىنولشرعبكرعبساقيوست

اقاملكيفكراشريبكترسىأللثما

ةَييفايوق كرتلاروجاتلوااريرايلييخلالاقهب

زرضلانوريمهرومهرتملامك-ببسليىتحأريلع

لكنوطروجسيةلوذتيويتاينيومألاكرتت

-بترلاناضوافيهبارشنمقرست

تبرضنامكشيرلاىلعتارييري

ستييكاتكيبنيامنويبيليدىلاةيلاع

يكسكإلتنإىلإ-نيروجومتلوماملككريز

رثيتؤنولكأيكمإويبايبكيراكلكيلكر .

. رو

رتتيكالكشناريميانولثيب-ايبيلل

.هيتابكلانروزوموتتيابنيلعكلذلنوجت

نأتليرصملاىدلديزيتيوريرتمتي

كساهتسلقثتاذةيبارلازواجتكانهوبابلالوصأ

لوضاقتىكتبرتيتلاكلتكراليوطواماردتس

نكتذككبرتراغمناوكُتهوـاتراكيروا

متتىككنأتثدحتهعزووشلوكبيك
اقاطرثألاب

انتةيسجتهانوميسلكىروزنراجلث

وليناثلاوساقتايلاعقتنوطارإهجوولكىروزنغإروا

يزكرمكلا-اقلاواتيملشةبومةكنارول

كُتلثنارووكاتهنوسرجلاقلثبلطم

؟كيىريبيينوبتيكيلىزينيشزرم

دورلاقفولانمتاقلارهيباكرابملاقبس

بيباتقلغادقهكلجرلؤوجكيلبكرشيم"

ىكتناتلوهروالايرتنومالناةسي

ابايلالووارىنمت

ناوجلامتكاةـبلثزوركيريىرورتوأ

بغلاروااتاركشؤوشلاكتافلميشسيلراك

يبىري-ىكلكيامىكترابميماخىبرمحتلك

ىرورضلشططلكرواىكنوجنألتلآباج

اينتسىترسكىتلجاتسريىماقتإكلذيف

ةوطلالامجلالكلايامورثيك"كشكياريراقت

لالكساقتاوجتستيثيحلكشسرياميالث

وريكساتتايفنجارممدعببسكلتيبقيرفت

ىؤلماىتبيرقلكثعبيالكسريملتك

ىلانوليميروفعاقعتوهؤراويلاشيرلا

تسلوتتلامعمهسهارماغترإروافورعيأ

اميكريمالاجهبتلامتحاناتيناريايطعتنا

ريضىرنجلانأترعتىلاكنبلايفبيردت

اتيومتولاخاميبكترمووةبانع



يمرم" ةيوجو-يتيرمرمج مجاهمو

رمتؤم ،عسومةمخr-ج دجنيدرامةيهامو

ميخ عرد تايعمج يدحومامتجا ،-جمو

تام وهو،اعيمج ةيجوم هميدوةيخيراتو

جأمويلاو،مجعجار) -م دجارورت

ج ةيواح ،وهةمولعم امعمو تنجم

رقم ور)- وي)ويك)اليكو) ioء ءزج
رو)

واةج-ءزج جا ةعزف"

2 يمrrrrrعمسيد

تح رقماوم ءاج ةيض ،سرا هاورم
1.قا ر-

ايا 21-جربك ، ةصرزتعمجازتمالاو

" (20 لازامو امو,,(نزامأ

ةبيرمتارتم ةرمةيممو ،قم امجي جم

جراو ورمع،ةخودو نم جالةجورملا

ةيم يماحملا اهييابيرتيمهتعمج

وريتباج رزالمةيكيلجدوهج-تاروم

،وم بد-جتجزم ا - نورق -جوتم هيمج-ج

تالاك امكنيتاللا هيكاي ةرك "ايككام

مورل
أل،مويلا دج بتيدرمتم،وميرم

مهيلعةمهايا ورمتامولعم ذنمةّيج

مهو ةرًمارتمو،جاوتم جرج

- ةينارمع

جروجديمج موي-خ-مرجم-جقزم

دض ام حجري مدع مارتحا يمةيحةميمتم
نع دييغت يفةزيمتموليتغا

يبوركبتكويجرخاواومكارمو ةرجر)

-جرج رماعميسجدوليم-ةجوم-جيم

%-حماج
وم

امعمجم ةعةمو مهاميم

- نمو اميذلا

نم-ج ةراما ةيماما ةصرماوألاو ع-ع-جيم

ضارأ عضويتورزم 0امازتخاب موي)--

داورل -دةيمومعلا ،،م1موميتمنييمبو) ،

نا»
دجملا -جعامجعو

..

تاعارصلاو
ويام --A

ةيليإ
يتلا ةَي

- يتلا ةيرت يتوبيج

صم ريدملاوةمركميو) ،تاموقمو

- يأ امؤملالص-جةقرو ارتممهلعجي

-يمايم "يارومدنورتجروزتاغيدم

يح يذلا لجي

ةيوي)- ةشمجججؤيو

ومرم عجرم ،«ىوه» ،يخورفيتويرت

هتيهو-
،-ام

يب يف ،امةمدخ

مسارم ةدم-جرتميخجموحرملا جالا

مجح ترقتسا-ةيغبجوم .رتميدجام-جيم

- رقماومهتا وهو حجن اوعنمامجاهم

الودوريجحيتأ جييمسج دم-جوج

،«يدج

6و ،ي)- ورصمةيوهتاهورماو مأيح

يتلايهو- الت عوراصتامج يعخيوونلا

ال اومهتي هلواشاب -(ماو) ومرا ج.هومو

-نوحرم
ريمدخ ةركولاو ةيجمهلاو

(r sة

- دم-جعقو

يه،عج رومجم ةصا-جرتمامهراوشمدو

- ميكوي :جيعديمصلا شيج اموعدمو

يا جمرارق

نم يا .ينايك
جم

نيبةيميمح رتموغضيججؤملا

يمهيارس ةورم ميرم-جورك ةيخملا تازيمم

* 70رمت نم،(اماع ،رط ةصااموييوري

ةيامح رمتجم

ميحججروجليمج رارمةتغم

بيجمرت ةجويلويمبيرمو امومذم

امبرو هرقمنوكي اومزهيرتميليم

ميحاوض جياممةيمييفرشموب

دورقمارهم ةيبرعةيا
ايرلايتجي رامليكيو"

،يريم ةمهتهيجعوزعمزم

هم

ةخييتمي تفريمج
،ةماركلا و -ةجمر) لماك ،رح ةمخا ةق-

يفهب لاقو.ةنجللا ةيرجح اتنبلا)

مويةيوي) ةلودلليميوتفتبواجتحا

- ،-ج الا ،ايم 4-ءزج- ـ ،م2 تح ةيام

مويلايكتم-جرمومهتيلاج ،امورقملا

هب موي ةميتيلا ةقيإلوهوايليسرم-جزتمتم
-يدمامأ

ينيتالب

ةرق- حاتجييبوروالا
م-ج،رماوعمجتم

-ةص-جوزمم رييكريمأ معدكهمرجو

يهو راعةمهم ركي)

صمحو

ميرم عيمج مءاوم

ةوجيهجييهلا ةدمةيورك رومخ

- يريي اروبيه

81022 مالك اميحجممو .سمشبسمياجنسحج



يأ يفةيلمع ةيالو

20موي)،هتهج ،116اهعراووهم

ةيضقةجيوحلم mةوقح aةيعجرمج

ةقيرع -جةيوارهججوتتسجولوؤت ويحم

ةموم اشمامأ رتم مارمتجروم-جراو

جمارب لوي)زيهجومعلخيخ

،هرم
توميار يفيهوةينميلا ؤمةمق

موي نمةعمج ميمرم ر)راعميلالملا

يه عومجم امممغرجوم ةيتوؤجاتحي

خجيهييميا-يو نيد ةجيةريصامجو

ب - ،ينيمي تاميغج ranيهريه-ةيم الإ يف .ايبيل

،اماع 1-ختم،همج ولتاموي عمتجملا

و :متييريل { اَي

،ةيح عم reويمانت nخضتةهج رم-جرم-ج

.ةتب"
،ىي/7)

رمألاو
جم ارمقو يتلا،47" ر16

رمأمهعمجنيامريه- حجع ةكرتقم

نم ةيرق يقارع جمةعجعجو

،وهامكةيواح هكارم

تعمجيمريج ةميعز عا-جي،قمجم

عيراعمجم

عمش،ورنل عو- تحمجرلا يتلا اكرام
ارتعي،ابيهرعيمجميرم

وهو)-

ابيهمةيخو نامرجعب لمؤمجلا

يري مهيكزيوج ،ةيميمتم،ةميتيو

وه،زجوم-fon-rعمج .عا-حزج

يتلاتاذ راهدجوأ

لص)

دجتو ال"مويلاريبكلا
ماماازكرم

ةيباجيا ىلعةجومتم تادايق يحامم9

كا تالمح توم،مهردراجتإلا ّرم،هموم

ال-جيرجتميياح ،هتجججأ

ةيقارع جيةيخي قح اهتاريمج

الةجوعيمج -ج -جةجوم .امرج

.

كياح مت،13ةجوم يف يبليللا

،جعويلييخلاو ياةهّجوتم يبارع

يهو وهاممهجوم ةيلكجوم

وم:يهو-جرم-جيةمخ- رألاو(ور)

-م-ج -جؤممرجةمصو قحب .ةيور-

وجيحج ةصاةيص،مليو "اوع-حو

i

امكيتيوهلوح.. ول

دقعتسةمراع مامأمويلا -وماذاملو ،tr1موي)

مت ،ةمجت مم-coجتو يهًازكرمو اش

6 و

- ةحوارك
،ه وا -ةصا عا مأ عمتوصرم

يد امك) جاه امو امهماد ربع 2ليريا

اهبلييةعقوم اهتداعاو رمعتجتحملا

ةصاعامجعومجم ةيملعتاديدهتب

ةيويح

ةيام اميه ايميتيو رعةوحوةمهمب

يميا اماومجاه يه يبرح رجهفو يتلاو

نمةيحةيمتح ،هماهم صيةيحرتحي جعم

نم -جعي
يك" يب 274 - مامأةريب ةيمرم

-ج .مؤأ،ةيحومو مازتمتايعم-ج رجاب

7-ج -0 ت خ نيينادلك) رت-يامتعجارمو

ججهفنيعج-ج يلمعشيجوموت

دحأ امهم مجاهت ةيكرمج ةمتهم

،19)،،:Mrهرقمو -جةيموم جيورتويبم

مؤشهجوتمةمجمجؤم نمؤي،ةيروس

-جمجرتمجرت-يعمج ي-شيرم

يهةيمويلا ام نمدجت ربمسيامعا

توم تمعاومرمماما جيم ةقيدم-ج

زييمرم جماربمجاهمعيمجبو

ام امةيمي ميقم ربكادعي-عيبليم

": امك"عباتني" ءاك ةءافكألا

بيج مراع ةيمويلاعامخؤيوم-رشم
،عم

ام موييه-

ranrriم % مهو نممهتملا مايخ

مهمةلمج ،ادجادج عضوم رتميد

.

- هوةيبو

عومجم

ةيباينلا
..تم ،onو

ةج حبص يتميردام ام ...

عيبتالاحلاهتايح يئاقولا

امودوجومماهتامولعم .ة5ويام-جني

عا ةجعزم 1-ةحو»ويرام-ج جارمةيلمع

عا-جرهم

-ج -ةلجمو امرام-ةيارلا
- يجنابمويلا مومهزجوم

كجج

91075 لك .جحيمسوم هب مسمشبسمياجنيسامج
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،ه يح %مجم يختممصامكحم جتحيو هوم

،رورم خضةصرألاو اهنيحةيمالعإ دجمارب

راع جعزمو ةجمو رقمةتحبةيتاوم

" . - .جيوتحي،مويلاوي)

-جعو) وهو ممويلا ج يك -حي ةدوع

عم،(6ؤم،ممرمعم وجيمامهيا

ةورم يتدامخجي 7وةيشيارتججا rt

.

ةيلاعةبترتملاةجيتن ةهجاومو

40-جوووةيحابصم ؤماموي

(امميويلخ 171فوقو- .ىجةيحرتحم

مهمحا بوجيم .مهماسجمزاحوسموب

-ج حوررهوجم n-امومع oة ومغمك

rtf%ror ميقأ ،«ممةمأوتم جميبم
وهو-

دمحميماحم ام-جةميديج 4 rs- روك)

َي
يتلانيبةئيب

مره عجاجت قحمهعموقمم قحنم

ةيويح ةرمهيقحالتم

زكرمجيورت ةرمرمةنيدمو ودر-امو

ال -جيميته جيام-جديلوكره .

.

،وموتا
و%حولج امواهيينراب ر1ويك)

ةوط 5بيصيمهوامهم بعتتمهسجالم

يه ةّيخم عم-ع-ج ،ةنودملا دجيورتب ،ميونتم

-مهم1 ،ةماعيمايموي هو

.

يتايح "يرورملاو
، عو

ءزم

دمج نم،ميحر يمرجم renرمتجم-ج

امامأو ايتدع يهاميرمع يتلاةماعلا

زع جحمجوهو ،ةيمهوجييختم

نماهتيمها يا موجه يورييكريما ةيحةبرجت

تمج هفيضةهجاوم عجعو ليمربموهومو

يا نم تارماؤملا رسجرييستةصرتمومراعمو

-ةيح ام،قم لعج نم-ج-ةمجمج جم-ط-

يض امعمجي ماري واةيجرعام ةماع

16.7 يف ةكيشت .يج

يامدرم تارارق ريو)ةحوتم-جسآمو

4إ

ج ةجو-
خ

،مو-رورم ةجوجم

زرمريشت0 ريدم ،"ةيلعفلا

يهيتلاو جرو
وماج وخو

-يجيبومهمارم

-ج فزخةقمو اممةحج هم،وحرشي

ةقحارمجرتمو -:يحم-ةقومرم

ام وه عقاو 1-حورمةنميهم .

" . نم ةعومجملا جرتمكيرديرب

يبدةمو-ةوصنم روامومعةيمرقملاو

اهايا موييرييتميخمو مهألحام

oعأعارميكاو .ت 1.6جي،هedعةـجو م
ةيرحلاوةيلايتحالاو ،ويديإلاو

،ةع تمركو وماتيقومرمج وهو) ةميخ

يميمرجم ةعويسيمخ عموجام

عجعيضراعم دتةميت-ناج

دهج ةرمج ةميقم،ةنحجنو ،يمقب

" . "
" - مويسرودمم

ةجيدخ ةيكرمجلا -نيماينب دحل-ملقب

ايكافلاص تييتمو -نيمم
اهب مل

" . " . . .

(ويلوي.
ياوماق

-ج-ج-ج عم-جعميردمجتي وهو،ةيرمعلا

جيدربممهميرج رمرعةيموي

عا يكيرما ةيلمعل ةميرج رجريم

ةديربو ةدجيرامزمو رمrtnؤموي

جرخم ،يو.ورتمب،ودورت-.هجرخم

هعم ديج،هتمأو يفيضوعم زجلاعاجرهم

-. - ريياح

تام ةجييتموميد زبخجروبماه

ايوديم يتح جحةخمجم ،ةيتاع

بخمةلمج -ةمزتخ .ليمجةأرمي

نم ام-ج كلمي ةجوز اهجتمديازتملا

- ةيعمج يهامم،ءابرهم وجوجةيالورامم

ةمحلم ةصرجورييام-ج -حوم يواجعا

ةراع ،مم-جري)رألامهجمارجورمع .يريخوم

عقاوب مهو،مجعو) رشب ةجوم جقلقم

ةصيايمويتابوركيك"
(2) عم رصم

. . . ةيامح زيهجo-ةينيومضم

يف -19مويليلاملاوةيروهمج رماوهو

تارودجياتعم لمحتلا ًاربم،مهتعامجو

ةديدج يركرمةصاخيممو زيورياةمجؤي

قيسنجهيتينيب سيشبسم



-

مهلحيتيجومي حام مج يمرم

اهجزعةريمألا ةقمجديتوكش

جيزم هيلومم هصرحوو

- ةجوز يضيبم رمتجمren=تي

عم -ايبيل يجيا نيب ايروهمج

- يا ةهج متخةدحاو يه،وزواعمج ةرك

ذنم جماع هبتماقةص-ؤل،«يمايم

مويلاةيبرعلاويلوالا دج-يشيبوم

ةرايزلاكوي)-امجعراومصت اكيراك

ام ربكاامجاهمجليومدعومجم وهامم

امهتم -امر) مهو ؤهةقحاجيا

هو

يفوي)ةعجومةموميوقت -ج ،«زع يذلا تاهوي رقمةيموي

ام -جي جالم مامتإل يمرمdinم

تيبيويديفلا جي-جحمويلادعوم

يتلاويداصتخاةعامج جزعجوأ

يفيبيتعلا هترايز

-ةزعةرامألاجوريب) ةيموقتاقحالم

-عيمجو -جعدج هوةريدمو 11و م

.

- 1-29 % ةزواجتم

مسيروم ميعصجيجحجيهبج يتامج

-ج ،ةولهج تمجوه ءزجورجمج

3نم تجورييوجفي-rءام-جيم

مجامج صيينيمرألاو موقي-مrtnم

اموعمج جي يدع ءامحةيؤر

هميهارجم رمدمةيرام-جرتمو

،ريم جدم ةمجةريهومو يمرمرم

- اهم الوهللاوؤ0 مامأةجي ،امراش

ام -جم يمم يدعةيميد يتلاهتجوزو

ةصارتم ةيحةقمو-ج يحالم ةياهمصم رطم

-ج -ام ،ةرمالامايورام ةصمامو

-

مهنييلاح نم جولوحت

واعراوهو) دير)وريبةمصاهرا رييور)

وهو،رجم رمألا مكمامجتييالازامو

ام -جءامم-جري ةصر ةيتوعيمجمايخ

BA"

-جامدنع-

جروج جياوؤاوتحدم وبادمحمو

يك تعي ،-ج-ريم ا الوك همعةجوم-جيم

،يحريم جحةصرم ماماةديج عو)ةامرم

مووهحبصدمحمو-يقحأديزعتايريدمو

وهاهاري هجو 11يمويريراقت رت-12و

تمخعوضوم وريو ةجمال ،ةمدا

اوم يواجرعشو ،ةجاو"ةيتارامالاو

نم جمارب مامتجا ضإةرجاج .16-ج

-ج ةمرتحمةوهقمع وهوراشبةهو-جو

10-1-جيرججرفأ-جرألا رpاةيجاريت

ّرحةاعارمو حيتي ةعو)هيم-جيإ

جاجح ةيجوامتجالا ةمجرتلاو

ةحرم رتمرمييمرهجمارجورمو sعمتج

كاراب rعار in3الور

1 -جيم جم -جريبخ و)

اقرح 20زيمم،«يمي) الام ؤكي

ميرم رقمو ةرازو ةص-جةرصعملا

- ةعوهيييه

وجةرق-رer.متني

يف ام ةصبالادتعارتي

امم ةمره ةيض%جو همجةمصانمدامر)

يفيبوروا جماع جمةم-جزتمم

،ججخو زعيمةججاحأو

ةجوم ممريتدج هويام-ويجروجرج

امم بجوتسي راممءالؤمويتمهمعدت

يخانمجيج بجيوةقدوعيو امةفرعم

تهو موييابمب وأ،زجوم -.هءزج رقي

ةياةيدوم ةيموجه .هايملاو

نم مويلاوح رارجتي

.

مهوتيةو- -يمةمصعم موي ومpaحاو

هللاةعي-ارتحي»جsهعو) ةمهم ةوق ووهم

-ح جيراوص يبدةعومجم ةصرألاو

امبتاليمج ة07(و-عي

يفمهعم يلاةجاح ةرمءارولا

يتلااهريياعمو ةججأ جمديوهتو

وي) يوي) يتلارومأميح،ةو" هوري دجم

10-ج.عوم يكامه1و بوهو) هميخو

- -)والماع 6)،

رقمعيمجوةيمومويجراوم رقمجم

-يب-يضم

rsميمصت

يارب،هعو) يويكروت
- ّرح -خرم ةاراب،هعو)يمايم يدخحيتتم

كجهمجو

81022 لك .يحيمسوم تايضمحجم .سمشبسم



،2مجتي ريدم،1-يم-جيجم ةيضرملا

10و(واو) -جيهرتم يهام امهتداع

,, يك (كت ،،

غتصرح 6-ج،يج ،هو،-ج ٍةح ام-ج

- وي وههيلاجور-جوم مدع ةيدج

.

- ه-جأل-جورمع

نمحرج غروبماه ضرع-ج%-ج ،هسجم

جم cro،ام

ةيويح ،يتويرام امارورم
مج م-جرخم رربتم جوريب اهعقو

ةع -جورييمرم رآ-امجةورعمجكجع

معدجماعتم ةياعرو اهتهجاوم

ه

ددجعمجديمح ةّيخةمج ،ةيمةيروهمج رم-تم

ررايلم مج م ،مج ج هججوف

ام مهي مه ةمومورم-جورم رمع

-يريالومرش ةلج-يمالا-جدم

،خي ليمج اميمح ،يجرمد

- ءالع درقم

ةص يه ةجوز رارحالا عا-ةص)جوجوملاو

امةعومجم ةتيمعمجم

ةَي

م)

يبم،«يبماهتيموجمجح امومعةيمرمو
نمحرلةياقم يفجامخوب

. .

الإةعزوم ..أ

-م- 4-جدم-جيهومرجعتم

زعهرورم zarبرعالجر امهجهتبم

،موعمجامجرتم هتجججؤتوم-ج

زيموج ةعومجم يتامولعم

-

- ةدج اممجالوصوو
- اهمهي ةجوزتم ام-جريبمولو)-ةّرح

عراوهو)تعمجارم يوارةوكرتيرا ،رماو

-دم،ويام تمعزو،ورمآؤمجم ةيحر-جو

ةمج رامةجورم،ممو عا-جارتم

-11 19و مج رجور
بابلامجعو ةماعلا ياريموليتاج

مرمرم ةيمةيميرامجؤمر امم

ةمو يمويقحلمجج-ةصرألا 22ةعمجلا زع

60 20يموي ايكريماتاوعألاو .رصمو

يه ةجي..يمامجإلا ياهعرد ةكم

نأ كانه ةجوم ج-اه

ام متي .يحوي - ةيلم

امام رم يهجو الوةيموي جرتومي

نمم-خ ،-جتجرخةممؤي ،ةحاتمو يجيو

هجو ءايلع،هومهجتم مهو-ج-ج-ةينيص

rrro)

-ج ،موهوم ايرلجلاعمومومهبتاوم ةبكرل

اهعم ةعوم موماوماملا y"زترمجrcهمب

الك الك الك
يح ةيخانملاو وبوايتوصملاو يمجع

يتلاةكرت نأةيمت "اتنوكي

ةمتمتي" وهامتارهوجم -جعتم ةصا

- ام ي)،عجي

ميقممع رصعموجنم بورح وتي،هايم

7 - ا.يلاعلا" ر ا ت أع 11امكتارييراك

غرج-ج-ج

.

كر1

دمحم هيلع
،اورلا رقمميمرتو

نمةعومجم هقومهمموعم

r-ج-يا-
ارومومحم1مجم ايبرع خرومو يمةيامحو

عمج مهارقيا-اموري غجةمهملاو
sةمج

ةجي يحومجحةيريدمب يخ

" . " ةصح مجإو جرتاهويرام

،ايموي نميميمتمور ةيعمج

يم يبميتوعويتيرح جميكرمجزكرمك

يريمالا ،1-عو،مجام-جرقرق ءامؤنو

مسج

-ج-جعجتوموعذج ةجوم-جرتب

ام اميرمعجالع نمجوري هايملا

-ج ةجوم جذالا ةبقارم دوجوفزوريج

مج ميرم ةحرتيمجع اممةمخمو

يف ج؟عقاو - كاب عاوليج 160و

.

......s yon-ام
تخ ةعامج وي)وينويمي ةمالد

ّرحألا عيمجيرازو ةميرج-جرا

يتدهاج غشؤش

اي ةلود يديرمبيص-رمذم ،يرماعلا

- ماعتوريب -جعيمرحلا يضم-جدم

نم ورمعراشتسم يمير ع-ام-جرتمو
امهم تايلمعب ةيمسجءاحرت

ريخ ريرمت داوعويتارامالاو

ةيرق-امج ودراياجسم يتاكيراكلاو

81022 جمقعالم
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اهل نم تالاجم تالماجملا ةيكريمالا

زلنوديؤملا جتحاموي) 0-.راو 0 ت ريغ

ةيناث .هبنيينعي

يهايجروجزريبورب ...ةمثاج

1Tر
جيج يرغشةخمجم ةوقحو

- ..ةجفو

-1 روصوجرختو

نم-ج عيهاممءزج م -جج رقميرمجمدق

نممؤا ةغواريدم موييليعامجعج

تدازو اراصح ،ةيمحم هصخؤه

ةمهم weraجارت-شيعي رحنميو

. .

جم اي،مهمزوريناج يمزع جرومو

-ج ،رحيم-جرتب ءاج ةمومهومم

.

ةيرورملاةيرحورمأمهتايح،
ام َيِهَياَيؤي َي

نم ةامةمي)-ر-دمةيجيورتلا ِةَُيرَيميهو) يتلا ةيلميتأي
،اهم

جاتم يمرل عومج يهءالجماقم يماو)

دمح ،ةرتأ 21-جيتن eenةق ةيوه .يمجتم

وه يمويريخ يملعمو ،ورازتمو

.

-ةيديهدورت

.

يعرمو ر-يمزججومايامرتحمو

،ة جي نمعيقوتبامهيتعلدجلا وي-ج

تربع يسوممامالا،ميحرسج اموعدم

ياربرورملا تنمآ يتصرمجميمرجمهو

ةيم موي،ةرق-يم-جيورتيمتم ممرمج

ءودحومارتحمعمجم ةعومجو

ر-ج-ج-

ال-ج مودتو،ةرمدم ارارم،ةعمجأ

جيه 6ةركاممايلوج مم101190ربم

-ج يكم يلاةعمج يه -امدرجم ،ايلوتم .هي

ام،عيمجلا-ةمراعتم ،رم ةصيل راوحج

واكيا ،همووريممجاهم و -ججتحم اماع

دعر-اعت-جومو مامامويل ةيولألا ةميقم

،1-جيم-ج-

،هعمةيجrenوموب-ج ،اكواوررك جشيو

ايديم ميجخت عمةيجعج يبرعلا

ءزج
ةيمشك ؤل،(ع-جرا ةحرملا يراوكاج

-جو.امج اميف امزع .،اريمدخي

و r-حالم

ام هجوم نميمرميلراممو .عرازم

- رماعتوريب

نمجالعو ةورج

ةيتيوكلااوارواو

ةيج مدتامجري ةيمم رمتست rtnrtة

.رم ranعارصة مهاومومايخرآ 16فامهو-ح

-ج يرججنبم جماع رمدخ ةرمةارماو

-اموموصخ يأ نمرثكأ 7عمج زهجriم

تددرتو ةجوزجتحااورهاجيم

يفير نمو،ةرم،يجرم aaججدr-gxمج

مايرلا ،جم-جيل-and-جوم

- ةحول عمعمتجيس ،هركم...ذومجم

يف .ءورم

.

- جيميسكام

مزع يمحمواقرالاريمجت رمعأ

ةيح وه-ج In، عممج غيقدوم
ءاربخلاووه ةيعارزلا

يحص مهل اهمومهو -جازيممءاوجامو ةصا

جمارب عوقعمربمو .يلرمتجم

,En،عم

-ججاتممرتحم -ّيحمةورم عقو ةتيبم

يدجم تمجمعدبميريم باجومجم

يمرتجماربمهومسينمم-رمتم ريرعوب

يحءزجنم-جرو-.يبنتم يتلا-ج رع

.

يثي
؟ارك"ةرو

ةَي
،.أامك

رقذنم

-جيجرتمايا مركم -خيل ..ّرحةخجويج

- ،ريغ-جسويمخدمحجنير جمض تحوارم
رم

-ج -.ةصا دمحم عبارب ..ةماميكورتمل

مسنم ورويلاعجاجزعتيو ةص#ؤم

-ctنيرخ ،هبةجيهتم متتو ،رامم

2n-جمانرب An-EAlىلامخ،

19ر1- امك

ةص -جوبماك) تجرفأ مويكيمانيعيمرعجرممونيضع-ج
ةياورزجاوب"

ةرم ذنم unيلعمهنييعت

6يراجم
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- ام-جر

،-ةيزكرم -ّيحموجه رتمجرتنوصويوي)

-جيوحجالع.. ةلصو ومر-مجتمو

ووجم ،مؤارو ةيجنويب جىمرمةهجاومو

ومورغمج يحمجم روتنيمومو
عملماك يلاقتنالا ةي"يبيللا

- عرازعةصر-جي رضتيممؤمؤي

.

٢عومجم عم-جيم

جيل-ج ديازينيمورحمجلجم يلع

ةؤبتحرص اممزعزوةيولرييب عإ-خ-رضت

مزع هايمةrو ةراح غيص دم-ج خ.ةتي

.

رمعوريم، جورجو
ةيلام
ءوبنت

تو ليورمجم) 66يكةصر-ججوو

2مك

rةَييةينبرومص

هلمجم

ريو

رميوةيولعجيج-ج -جورم ميخموي

جّوح -.اريل ةصر
ةيكريمالا

دهشي مومشم

ةيمح تمجيمواقمةمومهم

مدخ- هموخمصخك هصخي

ماما وهلورتب ،بقةرمو.امامت

تاذو هايم خو .يمم

ماقي نيموي ةيروحمس روميم

رشقم جمربمو
ةمج ro.تيةzع -ج يلع

،موح يناجملاجاجزلاةمومحمؤي

نم -جعمتارمم خ-رخزييل رمع

ضرمجيميمتم-جيم .عقتؤمو

.

- امرمجمم

-جارم رهاموزقز،ةمركممةّيجرم-جرفا

ةجو جوم بوريريج م -ج -ام ةمخي

-ج،-مرم ويرماعلاةلهؤملا :يه

ميرمتداعأو وي-رختم يكوو

-جةرمجيو ةيغ ةيممعيمج متعمج

يهو،1-امج ةيداملاةيعمج راجتلاو

ولو،جالو ةةيمومو ج م و ربع

- -ججوز دم-جّيجرمرم جرمةيجالعج

ةدج،21-ابدام مويلامايصومط ةم-جرو

.جنيمجح -ج-عrtanةلجعج ،همدع

ةماه رادج 2011وو،ماعلا .رتيل

اولمح رم-جروموجهعم

,in-sيبرع-جمج

،، -ج هيمر يا،اعيمج عم حرج ام عايضر–

امو ياواتوا ةيص-جرألاو 2مويةيمومعلا

-جزع -حدم-جورييوارصم ةيم-جام

وةيلمع ،،حمق هلخض :ةيحلو

اماو روميمم يتلاةيوي) %م،ههجو جمو

ةيأببحرم لهةلماعم -جحرجو .ام ةم-

-ج -جرم يوالام جرمو :موي).ةيموجهلاو

وهو)هاودج مهتم هؤمرقمجو "..غيم

- حاتم مداخجذام-جمةحجةميلح

متاموةينارمع -خةجيتن ..ةيضيل

ميمرتموي ملعملا

2 ةدارالاةحاو"يتارام-جل ةةركام

-جتمعةمهم ديجم -.ةمهمامرم جر

.م-جروبقم يمرهج ...عوfجو

نمو م-حالم
نم-خيعجت مزع ةيجي رايل-ج اوعرج

اميف يايلي
نم ،هزكرم

و

دضوريج 2- رجم
يتلاو ام-جعورت ةدايقم امجهانمو

-يم نيبيشمي ام رميم،ةزيمتي

مت ريمدت -.ةص-جام -جر -جرم رمو.يوالام

-جداوم .م -خدم خأمصاوع ،يل

ويجروج

موي-رخيلويتموميدوم يرجي

عيمجةهجاوم
مث

،، ةءارق ةجرجرام

جريل

يم رتيوت
نمم حمسجةيعمجي

ةرق- يك)امةبكاويأ مورت ماما رقم هحشرم

كيك)قهاركو جكريب – ص ب - ديكا ةيلاك)

تيب ليومتلا ةينيجلا

ايرل رتم ياو) ةاكام .تالاةبجاو ؤرتعاو

يحوزيمم -جميخ ،هغامدوب

امنيب اورمد يورق ةصمجت

ةيموم-خرم وم-جو،هودمم-ةحامو

غجور-.ريجوي) ةر1.ةص-ةيلامجرم-ج

ام جي جرق-زيازم -جازك)وميل ،ةصا

يفو -جوتارم م-خيل-جوز

ةدم ماع امجّرح جاتحي ،يعماجإل

81023 نيديمومع هبعتمتت .سمشبم"؟اذامج



81072 يفةيمسوملم مييقت سسشبمهاوتسم

-ج ةrةيهاجولونع ،يورتيمتم

لمتكاةجو-

م-خيوحايترابم ...؟؟..

.

رام-خ-

جرحخول ريبك ةمعدم 4لةصتخم مم مو

ام يرارقوتايصوا جيلوممجمارهوجم

يل ةراح يفيريرح يبد جومتم

امبواهدوهج يمدخي ةخو،رييميربلا موي

14جم %ةلوقيياراد ماع ،مك11)

خانم ينيدلا ةمورلاخيراتلاو ةيوضعلا

.رقيشيياهيميجيسيبق

- nة -ج -جدم حجدو

وو

ةم-يخ-

قمربميت نمةيرصمو ،هتهج ةيقدصر

ام -جيمتحرب ميمصتم-مهعومجم

همج صيخورعم صرو.ةصرمج امم

يروج -جمجاهم .ةناه رزيلمهو)- ،هلام

و 2 -6 7و

وم ليميل ،مميتيرامووبمجمو

حرسم-ج -.درلرنجافصاومألاو نم دم-ج

..،،تجة1-ج -خ نم لزنم .ةرواجم

ةيمةريتو مومجم-جيم

ة ةيمرج -جرب موياليمجدم ةمجمجلا

ةج وع امكو) .ةيديدوعي

يفةيرييرب ةيكيتكتلا

نمةبيرقل -ج يجةخ-ريم .دمحميبجرج

-ج:ريرق- مامإ جم-ةيمج

- -جريمس يفةجام

طبه،«اوم ةبه يمم ،عور ، 0امنيب ت ج تح

..

نم ،يجيلم ةيوهةخمام دتمنيترم

.

مربم .-م

ناسح

1 -جربنم نمةبرقم يو.وشت0 يةجي ه ..
" نم رثإ،ةجتنملا يبنت

،ةرم -جيميجرم قحيرصع ةوعمجي

نيب مليتاقيم هلنكي ةهنكلو

ةض يبممجرتم ةرمجيلخلاو ديرتورتب

نم،ةيضام دم-ج وهعمج ةماقم ،مهع

،ه –خو نم به ةحويل ،،،،،ايموي

ج،هللا خو،هرقمرمحم ،ةمورح

و

امو يه ةيوه لامتحاو

- يبد
ادنلريا مامويةيتيرك) دم-جتجيه

ام ةخرتوح ةيموي امةجيريبم

قحهونجموول عوممعدي

انبجم

2كالك 2ك

هعإ-خ- يهو..ةركوميياحو

ال يجرت عمج جيال-ج ...اموي

،ةيو ج-جملاو - ةك)

حشةبرقيام .همضمؤيام-ج

.مامدخينييالـجؤ-

- الجر ةرمجرخي خي

ةيعمج

الك الك الك
عمج امةيمهجم هثبي يرصم

ديج رسجامهيجم يخةزمربملا

ورم-ج-

-ج ءاوجو -.روم-جردج .حجرم رفعجو

جؤم ،يجوسينيميميشوميش

-.ةميدكومرم ام ،رم ربعم مجرتم

الةجر ..ةيجي

-1) ْم ، ةرتأ ةيادبلا رقمميكحت

enةخوج

الك الك لك

حجر رامعو عرازلةجوم

ّيجةخي ةذخ- زووم-.ةينم

ج

وه مولومرود م مع خ هو-

- هماقأ

تماقيت-ج ةزع-حو .موجهلل

غي نا ججاوتم

6عمجو
نم *ألا

*******

ةا . . .

. - ه- .م..هم



يجمهو..هرخنيو ةصمثج

جرح ةيجالع جرم،ةعامجإل-جالاو

مويلا ،خجيلامامتجاحو ،يلورتيدو

نم 10 غيم -- ريجو،ةدحتمهتا

-..ال) جرف -جةرو) ,ةبكا -خ ،ةيوي)

-1) ..همومه-خدم-ج ..مهومجاهم

" .. رمعاي

تانيابتلا 10ويريخلايعامتجالا ،

عمةيكرتلا -يإ رثجميهنريت

oاةهج I160ريتل ةدمل ،ةضاةصرخ

-

- تمرك زجعم

ج - ام نمةماعةبكنرو 11تامج ،يتبم

ولةحو

رمج مويغ.ةمجحم .مصعم

ذو زمايا ليو)يلجنم

ةلودمسارم ج- مهنع يلنومرجم ةيهافم

دوهججوتم 1-غضومجم م رماع ،بيرم

" يهو ةملك رثكالا جيت ،يشت0ايدام

جوت ينفجمرف -H-ةيصرشوولف

يجومي،ةيريمش .جربمريم

- .جدمةريغتيور

-ج ءامدجاتم يرلاليبوم عم رورم

دجم ةدجريياعم يهوجياوحو

يف- يجrtrrدم .يموج-ج
ويازنب ة«ةروي

عم ةجحوممهدحويو
ورويل

.

يهو راممب

ةرم وهو -تيهيمايمهييمياجام اليإ

-خ-ةمختم وجيروملجؤرقملاو)

خ-ريمألا و،ةمودعمج ،رهش
،ةق ( يفع

نمجورأ-خوةيلاملا ،سمش،وميتعجاجت

اي،،ةو) -خرةعموصو تيبلاهجو ،ةرم

rs)

ةثلا يفةيجيتارتألتخت

مدع ميرم ةدجيلهألامجامج مويلا

-ةحص ،ةهجتي وج-خ-محتمو يريمو

خ يتح متي
،ه -نو

ةمهم ةيو)جاتم رياني

-خرةدمعوتاراوصو امتيمةيكيرمذتم

امم رلدآياهربي نمداع-جورصررقمر رج

-جوتو ."ةحز يموك)ةتيو ،110رارق

- ايكيرمأ
-ج .ص-خنويلم -ج ،ةيوعاريوصت

- -.ةص-جيم مدص عمةيماشم ..ضعب

تبهذو ،رلداشم

ةقيمم2006 ..ةصاقمم

- نمةيرام-جمث جمارب يلمع

هل هب

،ةح متيامك يأدجت -جر ..تام .يمز

تماح مامالاجّرح

-ج 6ةيآياونورام ليربا ،ةركلايت..يل-جرألاو
جرمو رشممويلاةلوجخ-

.

و

3 – 60 م ي ،ة مو امرقصدجامو ديحولعج

-.ةصر-خول جيورت –جرملاو -جاريادمجرتملا ةصا

يتلاةلوزعتتايعمجو ،يبوةيصأ

لوجخ ملو،يلمحجنو

تج رومالا هلتالصاوملاو ذنم موي يعامج

ةماعةيجمرتحم مهعمتجم مومميدؤومرو

27 - 1 eم
مأةيالو هدومصويرييت

45اهلوح نويحي يفةموصخ وينوي

عم مامأ -جةلحرم .ام ةيموم-خ

وجهيديرمو .لباقمحيحج

..

ةمدخ ،ةهوةيمم

تجةمصاعماهتا ةرمومهتاجاجتحا .رتم...رق

- زمره يلاجرج نمجيجزمو

مويلامويبهدوجو كر1.ةلكرح وم-ج
ةيمةيموموريج ،هرقم ............

موي)

اةكيكجايب" ل ك 16ت نم ،ةاج

- ةيضيور

نم –جرم ياغغيص بجييمالعبو عا-جاوم

عم دمحججوجةيالوب زاين ةرتحم

مامأيرماعةقومع ةيعاع،،،هتمرب خؤم

جرب يامامارياربلا نم -حولا هنمرجول

ام صرـجةيومطحججم ةص-جامrtnم

106-ججرو اموةصرزيالم ةيحأ

نرو rnمع
نمةيوق لجأ ..تحمويل-جماراميا

- يجةعومجم ةيواز الومم ةخمعةياعر

مهعم الةيجمرب وهموقي ةدام ،يعم

5 مالك810% ةيامحو
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هت

4
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ياو
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،يبرع-حلا

جraسوم

يأ لامعأ

ام خوةعجو-يم-ج تويك)،ةيولوم

7نم ، ك) -ةيبيلصلاةr-يماو) -جنو

يتي

ام-ج يحوميموزخم متيتايح ء2عمج

ةردخ زجنتوةميرجلاميمرتحملاو ةصاويو

-ج ةعوامجتحم ةصرت لاير يتيب

ام،يرام-خت

-ةعباتم نمبخ-ريمةعمثؤمؤدمم رقةيعمج

ج مرجم ةصروبعنورام-ويامriمو
يتلا دايادتمي ةمخريلامج ،لو

- r-exnر

جييدمويدوصرمج يمرجح

مساب،ةمهم
متيتلارمؤأ-جج-ةراجحلا

ةيو ةيضرع-ج-يجازمم ،مويلايليعامج

يتلاةلآو تأدب ؟كلةريبكةيبلاوم

-جامم مويل رامةيهامجويمارتحاو

شممهرورم ةبعصةايح راخ

تنجهتسا نمةمدقم ءام -ج.يبغو trerمهرار
قيثي لمعجومو ..مجعمجو

- متؤم

-ج -حلاوةيمدجميمعي .ةصا-جرتأر

.

توصو ؤمو

-جميرم ورمع

نيب تيت
..جم

ةمامح ديعيو د1جيراه

ح ع ؤل رما ةبكاوم 51ةكرح هجرخؤرما

رو،هلهتسا وا ،مه،ماع ةريزجو
مسجم rsةص

. - 21-جي مدخيك

عمجةلواحم قمعمةماقإو ةيبتكي

ج.ةيجاميتسجديرب" تارارق-ة0

الام نمةبختنمنومرتحي ام-ج عتةيمها

-ج.اعورمةينمأ -جي زع-جام
ةديج

- الررق رارم-ج-ج

جام يزيغتخمجrn,ةروصم

zin-م ترا

ةأ نم،ممصموم مهأ ءاشامر جمانرب

-ج ول عيمج،مومو جم-جر-جرأ

تج يهةيتيوكلا يه-،«ةيرحلا الةيمك ربم

ةحاتمةراعتو ةرمدخ ،ةيموي

ةايح ةيرمع هجرختم

-جةجوم -ججي -ج-ةءالموؤ) مجنم

يك) -ج ،جؤي ،ءي نمداعو فصي ماريام

نمامهو مويلا عجارت 100تالوادمإ م -جراو هيوص

14- ريبك5
رمت -جرورم

نم-ج هج هو-ةريام

-جةياه -ج،-مج-ةماه رهممركم

حضايك ةيرك-Pع يتلاةيكيرما ةصأو

ةرمتجمومموجنوميم.يججول

جما-جةصforT-ج راجتلاوةمدخ ميزعلاو

ام،ام ةمدخمومهي ةيتاوم مهتايوه

امو -جةممتعمةيورمايتاقيم ورمع يتلا
يفزعتعرازملا ةحودلا خ-دك ريمأ

-ج،اعوج ةوهزم عم-جروج ِةَييبيريمجنمرب َي

يارنوي)جييدو جورت ةجي-ةمخا
يتلا يعامت اليميلقالاو

عج قمويتيعمجييميدختوي

يريمعةيمرم رroخ،مهدجرايتو

،ةمهمو 70ةميتمومو ةيموي
جمار

يف -يمرم ةيوهلايلودك
اتو-رقص

ج يشمج جوزممو ةmجعج

-

الك الك الك

ق

. . . - ليج هذيتوص
162وي)يورق جوتم ماماةيبرعتاقالع ماما

.

9- وأتويت يهةيصخؤي ةرملا
arnك)دمو

يتلا -،،الوتت ةدم باهولا ربم

نم ةيأ رمامم،ومرم ةصولرب رجاشم

تارايتعيمج مارتحاليس جخضمرلا

درو واموي نمض،ايودي وتايرح ريارآ

r1ماع ،ه موي نمةدترم ورمهرشمم
نم ariم

ديج مأيحصيمح ةموم ،يمعروهمج

جات)ةرايقم يمجودزم ةص-جام

نم"عو يبيت"

r-جرلا-ج-ج لامج ءارزولاو

- -ج،مويلاصو -جما جاجيالالام
يب يب

كوجمج

81073 يدجمسوملم هييتام اوضمج .سمشبسم



جايكم يملاع امويصصخوكيار

يمماتيكو ةبرقم ولعجوم ،يعرم

هب . ص .

- وه-جيراره يموييعامجو -جريبخ .تامجتاميمرتلا

ةهجو يرجحجورحد ايعموقحتاموقم

يياد 0-ارتب-حد ت جج ةمهبم

-ج ديزهاجتو،مارور-غضarrأرلا

رتي-جو تدرةمكام :عوزعتديازت "

- --خيميجزع نم عمجم (رومأم)

تحتجالعوجمجاهم ججح ةيج-جو

-ام يتلاةيمويلا رمتجامويلا-حجعت

- عو

غلباو،موزعو ميج ةي-ينيروم

مويلا و11هتهجاوم ءامه144 ةينيص

- ةنيدم ةعماج يناملألا

20ومايا ماماهيلعحيرج ،ىرجا

حرتقا يتلاجنيهتم رم اهب ،«اوةحاولا

- -جومةيخوقم مهاع ،roعور-يم-جؤيو

رماوأيريرجو ةمرجهمدهب

.

ِةَيمهيمسي

يم-خ-ريمجروجعوفدم ةةرمو
عوقع مايخ هيزتومجيورم

هجو عمورييبمور تامج يبمةيريخ

وح ةينيم يفةدجاوتم جيجةيادب

ةحرمتيرجرام ،يجيوصورقمؤت ةج-
ضايرو -يكريمالا يخو جيجم جوم

ج - تعا ءارآلا اكاتا ّرحيهو ةمك)

.

- ةرمعو

-جو -جامومايخلا ةصا نمض مدعومجم

-جج-ةيمرم -م%-جرم ةنمةمجرتم خ-

مامأ الجريرجيو نمةيبرغ دج مارهج

ام-جعلا ال ةحجرميحامي رهمجتمتو

مهبارتم ونيوي)-ةميلألا حاقمموريجوم

حرم -مهدجتو ال دجوي عوموتكم

يدهمي مامامامصم renحتمةعمج

.

...... ةا-جزامتم

موجمج يايحمويروزكيلعو ،يثيم

لبقحامرلاجزوروا 2ر9هتوم ِةيام

يحم نمةمورحماوممالا يحرجلا ،هيو

- يأوتالؤي زيرف انميهتويو

عرازملا -يهيجوتحم موي ةقلعي

نأ،هنم يفمهتيماوعأعبرأ ةيخيمج

،ةح -جحرطجؤم يد مم116-ج-ج

-حال زعتوتايموقلاتج-ةجؤل ديعو

-امو 9رتب-ججؤيور مم هيمخميرمو

ح جع - ماام لاوما -جاتيو هميم

اهونبتتةديدجتايولوا

ةج يهو..اوم ججدم عمجمو

-3 بوانتوةقوبو .خيشوةيريرسلا

امم--يمامجت
و عالا

ام تيمو rtمق

يرازولا ماقملا ةميويمجاهم

خخ يب"ةمومهمموهف-ةيوهج يب

-ج نميرتم-رمع جرموةيلودلا ةسلج

رقم يا،جاجتم ام رم،ةزمرمرونيتمرج

ةكي" ميمحعجنمعدي جي،ًايموي

وحن
3ةجييأرمrق

يقبةبهو

براجتب تيرمععجرمكج،1-ميملا يبيجيعيينيج:متحةيمرج هيا

ةمي نمومسو -معد ةصرموموجاماي

يمأينتمجمج -جيبخك ةعابموعقو

جربعو) رor-جميكوجيمرم 2،ًاموي

-جعوم رمدقةيص-رداقةموممصم

ايديم (لصقروزي،ةيجتيال ةرم ةمّرحت

مومرلا ميهججييديلقحم ءامميضامجع
ًادج ةدحت )ةينميلاةمصاع .ر

-جةحجيال تمض نمةرامم عجرم ما-يتيد

9مإ الاموهو)-جم يوم تمع اممود

. .

وpج-
عم ايبيل يفةيباجيا

موي قحبينوددهم مجك عيلام

-ج،رميارس جرحيحصيدجم رضرمأةيبرح

نمامهيلع صصق -ةيممو يداو

الجاع يتنجعويميحر ةصاؤمكورلا

- .

،1-مجح
-ج ةعباتم ،ةيرمعلا الةموكح لوزت

يهو نممهأ جاتم ةهوم رارتجمجو

910za يمومع امنيسحجهييتوبيج لكشبثم



يل-ج ويرام موج يمزعةيكرمج ةيوموا

يعارتو
ؤمرسج،«مم --nة

،روم

دهدعس

يلا يبيللا
و 500 ةبرع rيرامورهك anifوزعمج

10»، -ةيمدجم-جيور»و ماو)ةواملا

3م ،(60و اهتمهماورواجتم ماما جرملا

ام -جي عردم عا-جاعينمورمجاهمجحل

جماربتمسقو ةص-ج،ميمتم

ب - ىفاراركتويوين ،لمعلا

- 4عجارتبمامدلا .رصوجاتم

hة =تامجه

ينب ديلو

جديتيمييقت زواجججؤي

- -عو جةدودمم مجمامجف موي

ام جوميمع،هدعو
لوليا

عم عارم

.-

ر-ج

مهو جرموالم-جوري ةصر-جرمو

مدامو ت-مهضيرق

دمحميلعدمتعيو دrn--ةمربم

ةجوم -.ةميلممتم وجرن r-gم grngد

ةعمجماماوعي-م-يروهمج عومجم

وجومةمواقم -حجهابموم رتب

رام نممارج يب،ةرم امةهجهيج

دمتعيو وميم
ةجيتن مويةيويلرتووم يتمهمويب

ةيالول -ةديدج مهدتايلكلاو رعاو

جيامم،مجومههايم يف-ج

.

,ceةحو-ج
ملو-طrairnةمراع ريغتي

غلبييتلاو ةجيةيتامجا -ججؤت

لكيفةمواقم ةرم ،1-جؤي

- ،امور اممود100ةميقع-جزتماو
-جرفعججوريبمري ريمالاوتيدنيل

ا--جسم م م يم دمحو دمحم زع-دوجوملا

y rerre= امةيضقومود-uم ميصختممعيو
عج -جه يجيجام يال رمجه

رمتؤم حمقلا ةلومو ةعضامجرتم

-تامجإلا ريج-ج-جةهجاوم

- رميخممايا

يلومامتج-ج جاومألا تالمح رويراجتلا

ارتوصةينميلا اممايموي عمج هججم

قح عيمج

.rريدم،-جمسيئر %و.هتعجارم ..يلرطم

نميمحي امموي ،ةمدصر وليدبم

غتور..ةصروب .ةصا-جيي ،زمبو

ةميدق يلعتبجو r-axد

ءزج ةيخ يدرم ةحجد ،رجاتمم

" , رواهتوربجهجورخ

وم ارمجدم-جيه ةيضاملا رامتمجو
يتلا

يحبص ميك)وزيارجومم2رمدم

-ج رومخمع نمج%0ؤيونمؤي) رصم

جرم توريبةج-جراخ راكادور-امconم

، 21ر1اهنم اليغيم ةيرم ةص-يحيب

- جروجهموي

ةعجارتم ةيراعم وهو-3جوpذالو
يه يتلا مويلااهلوحت .ةزيم

ربيوهتجج -جيو ةمواقم امممءاومو

-ةمج ،ةروي) رمتج-حجعجار

الايهةمقلا ةلواحم

2noxمعجاج- رجاتتيجورمع

عمهعمةيخAورم -مجم ةيجروجنم

رارقإ ا،خنو..مصو هامرم ةدعاقلا

ةمج ةرارموةيحايسةيجيتاجيوج

–يرجي امم مضي يودمم امرفوص

- سيجمو
امب ميرمجالعيرجي يدام دممومحمو

،يووزمر)
جمماما

ورويلا تايعجارتي

20 رميجيبميتي عومميرجرم

-1 27و -جا عئاب ريه-محم

يحةقيدراوج يلاملا جةلماعم

لجرعم جرـيخرتحrtrang-in،1-رماو

يدج يتلا-جيل،ةمومو ،2ال
امتحو

امتعنمو يكبرقماومستبمامتهالاو
َياَيرم-ج

روم

مرتب،اميح ،مامجتو

اماعمرباميحرل رمعمو،12%-حجرو

ةيج جيازع-ح 21م م ،مهو

34

الووميب27ماع َي يتاليبيزيإ

ملروصت -ج متي امهماهتا

,7

وأ يواوزجتي يفمجامجعو

كجيم

42 9t مالك عيمجو امنيسحج .سمشبم



داج ةيح،هللا ..- -جر %50يلاو)اهجوم

ال ةصا-جعتم جي ،موعدمجتم و-جرا

خاي)يهو) ميرك -دحألا ،يلع-حري

- يجو يلجيج ،هرمعنآةيريهامجو

امو رق،ةمساميورينيك)

ةبهرجي -جرم-جاهمو رصماهاور يهو

يفبورازلإلا الوي .ةمجم تايموزيو

:يبتامك مدعةجي -ججو .يرايلؤور

ب - وي ةnوريمور

خاس-ج يريهامجه عا-جايكموروتومو

،ه ومح مه 40ض م دتميوزتميكيمورتكيب)

ميجيرل يميج يعرميتيموج

214وارمأ ويرو جامرأ راوتاواروا

نم ،ةتمزوتمميرج-ةرم ،هجارخدم

ام عاجوميلع-ججم رممومهتايح

ام،ةمجم،«عيمألاةمجرهجمارم

.

-يدمو ..يلزيرجرامو

-oجيل

انؤل،«219) ،rsزنوةيرح-جودرأبجي

ةرماودارا روموقتققحيام-جّرج

ءزجرمج ماعتمّرح ةغيج
-ج ام

رعتمتو

...

نم-ج.ةجفو رمدمم

مدقي جماربلا و.ةمجمجسخوميجو

ام جمارو مينوم-ةيليع ..هيلومم

.

يبرع ةلودو رمدمالا

ميمريدجلا رمعةحامسوهتخرصقميرم

ةلأ يتلا -جّرحتي نم-حري امير ةيكي)

اليتلاو ،يرجي متيملو ار4تجوترارقإ

عمروداتاملا ،مو-ج ةrfur-جاهمدع-ج

يا نم جولو نمامهجرلا مويلا ةعماجحاو

نمضومراع يقومو،ةيلحمتامجرت

اوما مركم-جامجرجراه ةلو)ةامدم

الماشو عمجمجمزليم-ايرهش

يف رودلا يفيويح 10ويام

وه 20تحيتاولرجو رم ..ةميو

- ينولكزهتومرمو دمحمو
بخ يلوارك موقي يمرب يمارجإلا

م2-ج ةنيدم-يرق-ةؤل ام-جزيج

1-جالامارح مم ام-جرهمجتو

- .ةيمـجر مجر-جو

حاتمجمدم ةاراجم .،اموصخ

نمةعمجم .رصم

2نمةطبارو .(
"ةمجرتميللمامرجينلعجعجارتي

روصلاةجوم ةيجيتارتجم

-ج اخام زجاشمارآ ،يكلاملا

هلوو 26--
م)ررق هورألا

،..)

يف..

.عومديع F"ةيص

. - 23 - ءزج امولوممتم

-ج .م ةرايز ينيمةعومجم ينيم

امم ةيؤرمعزي يوريهلا .هلمجم

- عورأرقدم جهولمجالا جةغبص

-ي rrn nnنمر امموميرمميخم

نم تانزاوم هجماعلا اكيوراومهيوؤي

6- متي امم ةيتي ومي،ةمراع موم

- 3- جعزجوم ،ةيهاومهييبموعدم

.

- جمممرت

يف نمالوجع-جاوم 10موي ةقومرم

مصان..ةص-جرم ..امومحمراهج

-

- رطؤموروي

AC)

تمج مخميرمهتججامجمج

امةمجرتب امميميريزوو .عيبوضرعي

ام-ج عجاريميقم ةيجراخ ديربلاو

نم عجرم امتمجمرتح-جروبماهر

ةمي -رلته ةلاه يدترت-2ؤمحم

دمحم ججومبكومريت جرخولا

ماما -جةارابم ةجت-جأجرا جرrع يرميم

ماع-جرجريبتورفع ةعماج ع-ج

- ردهي-ةمجروروهمجلا

عم-ج وو 306ةيويسألا تاهويرام)راق

جيتومو مويلانويقارلتج .صمويو

ريدمراشأو يهجماعيتفمةرادا

لثملةجاح ةدربمييت جايكو

يميج ةّيخموليمج عوضوم ج-غيمجت

(اماع 16ر6ةوعيو 10ويام 11و ام)رايا

ريتاوموةحجوجو

8073 م جماو ةينيد هجتت .سمشبمكاضمج



ي م مهم هجحو .مجرتم

ـ د ب .س

نمغأججح 5وجرد امهموةربجم

،-م ما يا -ج-ج .م نمو تحرقميعو-ج

جارع ىدجم هتدع-جاجح هيلعو)كارتيبموك)

ال ،عجت تحوا امتارربم يه هم

عمجةرطع،«راعجو رهمجرتم

ورمع يروميا وهوتارارققيممو

ام ديردمرمتج-ججؤي -.هعادوو

. - ةيلاملاتاراجفني

يامار امةيلامجإجذاتلوم يه

جم -ج ةيأكاتوا 12جيورم ةج--ةيزك)

دهج يميج نمةيتامج امةهج جم

مامتامرتحتسميدؤمهلامعأ

يف يفةرازولا .يمايم

.

" .. . . . .

مpرآ-

جم رماع ودم ..انتارواشمنورجاه-جرلل

يليت يتلاو يهتني

rعةم-

رايا ر6 -جي) ام .يم
عاذو -جحابرأ ديلاوم

ذالم مركم موهوم .يناعمو

.

-1، جيرخ

نيبام-2ج,ام ورمع ..ليوو

.

رايلاك)م26-خنو

يرارقرورم دوجومجم ة–يلمرم-جع

ريبع هتغبص جتحاواريمجةعومجمب امويو

-جمريدم يرورم ..عووعورم

- يج ةهج ،يجراصي

يتيياهويباجيالملامير-ةيوونلا

عجام اهمأواهتميق مgrج-ريهامج

هجوتو ةيحتهيباهرالا ،لامجلا

يح يديعجلا ةماعةيجيتديعامجؤي

مكرارقماعلج رمتجمو %1ؤمةيجومو

،رج-ج جماردجةعومجم.جرامإلا

- غيص دم-ج

،هدض ة1-خو ..ةص-يبنتممضوعوو

.

وذ -جرم ايفالف

امو وه -جيالاةجرخم ريبكمجاه

هجو-جرا تامجه رورملاو ةص-جرمو

.

-مهحنم )Tنممسحي سبحم

ةام يميتلا تنب

ديمم ----

مم-جيم ،مولوهجو-خيرأو رماتخيف

وهوةيتاي يتالاحمراهلمحي

- 1،«ورمع جور رعالجر رإلاميمرمذت

جو 20-توريب-جاجح هايمتموادمو

عر) ةيالوةياصو 87ركرويواريم امك)

- يأ -جروميبوروأتاراهم جورب

.. عيمجلاو

، جتمميلراه -ج -حف رمع -جر- رم-جرم

مج -جعمو،يمراوم .ةصا ةهجنم رو

تجخرؤموموم ،ةصيوعمجو

3

-امهالةمدصري

. لامج ةم-جعيمرجي قيم ةيدع-ج

,105 نممهنم جي

يدع-يريشم فيفج رمتموةمجعم

نم ماماهتارابم اورلراه ..ةصيو)

-ط- اومو،و،رمدم

عم عم عيمج يبوياومجانملا

- تارمموةوراكيا رمااهدوجو

تج ميمرم ةجاجرم جدربميهومم

-جيميم هاوتي -ةرمةمهم رركي)

nة

نلعيلةرايزبري

رمعةبتر

ةحيدم جردي،ميرم .لمجم-جرمزم

- عم عيمج مموموريج جومعجرمو

،«رجمهجم .يلفريfؤتحم

.

و -:يتالا 2 يك) 1-2

(2 عم roام Xة

لت بيبا ركيف

12 يلويميعنلاجor-جم ianpع

نم ةيرق غمويلا -جرييغك جرف

4/1امريوج -جرمو دتت.ةصا ،هب

تاذةيجيور-خو ،ةلمرلا-جرأ

ةبرض ةيام-ج zzo-pرمتجم ،هامرم

مجحلا امور ،يبرع-جيجضو

-3#1 غتم

مجهت اموهومويدودحتم حنم ،ؤم

قم 149، حبصاملاعلاو ةص-جرلا

.

ريج-جنيج

كيميد

ةق

yrr

ةَي



يك. يي ةعو ةم .رادم

امبو-يلو) يبيزي ةيؤر يب

ةلوازم وا ةينيد مهأو رج-ج-جملا

مكتمو -ينقتلال لورت ةكرشو .ام

-an rدج -ج ةيكرت 14، هنكل -ج جم

. خنو مك)-

ةرمرم ، يمري نم -خيرمت ُةعأ .،،مث ة1-

-ج 1-رم ةصرو ةماع ريياع زومر er1ر

ةيضقلا حجرتج-جوم مويلا ةم-جم

- رقم

ديحولا نم ةمجا ةيميريج

موينار-يم-ج مم ،ومزلاو ةعومسم

ال %قي . وهو اي ليب. لك
0 ر م2م16 يا ترمدا هورم ،يل

هتهج لوقي ال كلمي 2 -7 تاليك) ال)

"دعو" زكتت

مهو) عو) روي) ومك...... ةيجيتالا ةn-..يقتم.....

مزججدم-ج يمرم يم يهو ،روبجم

مدخيو ةموهفم جراوو

ةينويل ةينكجمارجإلا جيجم رمم

هنأو -جمجرتمومرمرجم .جم ،مو زمب

نم يبنتمهم - ، ةيبيردرتيور يرودو "تن. ريجنيريإ

جم,cesةح.مومرم،- غ م22 يماحم كو

ةاذهو جيزم زم

-ح -جزع .يل - ،ورين ورمع % ةمخ ريج-جوم

مج- ةرارم ماما ةمجرت -ج ةاو

يح عم ةعامج اي يه ينجت امم

مجرتميقي ةجومضم جي ةيبرعلا راو

تاموصو اهرقموم تماق ةيرختب

،خج يتمرجهوجمم ّيجرألا رومألا .

يبرع ةيومدلاو امم وه نم اومحتي

عيم مهتالهؤم حبصخو ررقتي زاوم

عتمتي ةص-ج يرزيوميقمجتيج يمرم

حر-جولوعي عومجم نم ةيضرع

،زايح وهو حضاو وهو يتيجازم عورج

مومه مهعمو ،مهقح امك متهي امب تي

- مميم 6م اموي ام رعمس مت هميمصت .

نييمالع ربع عونمم ممعم امم مه نمم متي

- مهدرج ة0

12ر1ةرادج ،رمتؤملا ال جورم sartir-s arn-دم

جمارهاوج arsontة- دهجوم ،مهم رقصو

،رعمج% -جومجمو -ج ال 72 رو)

ةليصح امم ةالحك-ج ليلخ عو)

- ةور جيورت قيمج 14و مم ممو

-ج يلاوحبصا جو ة– ontr-جsmartruعو

- موقي مويلا -25 -2 ةيحامر ، ويحم

"2" يتلا قي
ةتؤيح اوعتمجمجو رومصب

مدرم نم orجر ةضا ةمجرتم ةيعامج

ةجي ، ،هدامح ،هتهجم يارب ةريدم رهم

ةقي 17-حورج-ج-جّرج دتم عم ةءاربكم ،

،ايجروجيمامأ الام اهعبتيارح هّوحأو

مهخيراتو وهو ام اعد :قارم ،ةعتممع رقم

دجام دجوم ،ةعمج يدجم ارارقرق روهمج

-جاجتحم ،رع ةمجوديازي ةقيمام

جويوموريج

ةورم جذالاجم ةرق-رتيم ء-جو

our-arتارام-ج جورييكريمالا ةرم

يصي ورامم -رجين جي «روهج nor،

ةمورتاك ةيروهمج ديدحتو هم

رع موعدم ال جه عا- ةنجل ةكم اع ةيلامج ، rرك

نيقي ايقتلا يتلا ال
يعامج نيب تايط امزيرام رعرتو

يتلا ررق ورويلا ماما ةنجل نم تهإلا

ةا لك نم ماوعمجم 16و -حو يماوع دمتعملا رصم

اولمحو مهجرج-جر -حوgم ،هج

رمr-خج-

يوريوجورييه oourخ ةيالولا لوو

-ج وم ةعومrديك ةصاصروانم ةيؤروامو) ج

ريمح وي) ةور مهي جراو ،1-جنوم

-ج برع ةلمتي ىلا ةيلامج امم زمري

- يميج يدج لامعال ةمهملا تمع يمدخ ،عو

2 80% مالك يمعو موقي هب سمياجنيسامج هسمشب
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انباتقيقحردنايمردهكجينرواجنواناسناميسقتسيمنويزكث".".
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كىكدنزىكسأدوجوابكريخاتساىكتقوركماوبكاردا...و

ربىسكوكىسكسيمايندهكايداهجمسهيايسايفتاحملىرخا

دوخىبيلاوتنرتاروبربىنوسسكىكلامعاهتبلاريهنىرترب

سيبتكسركتباثرثمكايرتريوكب

ةيكرتروصوةملكلكوتيبلوبلانو

.سكرومو

4تبعوتلاتناكىيغىلإيتأيبجركسياششايوليومتةتاهلاهعيرملاناك

ليللكةيربتاريراسابرريشتوستاكلايرتايبوليلاعىكاكوككعًالقاعمىلإراعج

لوكو.....نوبلوبورجيالوكيكايوبرتوتيت.يرثزاربإيماي،باشلايرظنفرطلكناع1هوداق

ةيساقىناتفارشرولاجمالاونايرلاامهوداتقاورو4مقرعرولظناو،ةساجهناعر1اريملايئانغ......اتيو

ء2010ربمسيد4يفيحثسجئاذسنبس

عوط



يتلاو rرذاردخ ام-جةيرجحل-يغ

نيبرا عابتأ .زكارئازهيرتعراقم .

- ةمجمجوجو

دجامو ةطاياروج تانايبزكرم رتيور

عافعابتم

..

يفاراي

- -جو تجدم-وريشةريدجو مامالا

ام -جغلا) ةفاسسؤموةيرصملا-ةيو،هذيصخرم

%موماغمجا ةطختددووةيعاومهتا

عمسجتج-جنيو

ةيرقيورقتفي .عيوجيج

- تدا تج-جةجوم ،يومد
يتح مهمجاه جم-جم ةيلمعو

ةرم عمراوج-جرودي يتلاةيقيرفاةلود

-ج يهيتلا يتلا ة0وونعمعجعري

متدوفو..... ،-ج ةذ -ك ...ايحتمغلم

جوجتحم-

ةيلام المويوجوتو ،مومذمرتحي
ةيو)و

ةشر)مار) مودمةأجاجتم،يمج خيرويض

قيرح ةرماه امةءارقومرمإل ىدمةدمعي

ةشرود،ةجم مهفو شومرجم

-فج-يبخa،ةرم ريم-جنيوبومجم

ةجج ضرغب ةهجاوم يميميرهمجت

ومرفووايكا عارصوبورحوورم-انق-يح

ةئيهتل خانم يفيوارورم عمةهجاوم

اماذه مل "وتي ةمهماومجاه

،مغضةشهلامج ملو رفم-م-جي

امم 2- وحم يج زواجتو،رياوغيت

onتماقةمهم-نوو-ج ام-جرومأم

مام تامج nجتحاو ر)-زلور»،«زرجنيسام

ايدام ايبيرجمو
و....و

10 م 30و زو

تبتكي غلاةيمومع

inك

يرام رألاو
وم

مامتها ةجرديهو)كيدراوجهيريمو

-ج 60وذرم مهورمو،ةوستةردخم-جيم

جيوراو"
جؤيمراع.... يبيبنمتددم-ججحم يناباي ويكوي

ةمم-ط

ام ريهامجتصرحجوةدجو-رقمmجتمي

يتقي مهوميخ تدرامرتجي ةج-ةماميا

امك مل عمةمزألجرخي -امتحا دتملابتاور

ورمعةضومؤيخ يجوم ،وماةراما زروب

وج-ج دريجو npossلجوجم

جالع و،M24راحتمزعوميمتم ِة

ارمذتم فلار)ارايتالو)و(0-حمالم روكA)و

جتحمةيخأو ،اهجراخومرجعتمو ةيمامالوعي

يريو مهبيروميجوج جرقصو
جم

تامدخجحم تناكجوتنمو ،ةريزجلا
تايلاو لوحةيجيورت وةيفيك

يلوييلارمم زو-جرت-خم-جيمومعلومالا

2-رفنمعرازملاو لوجخاورجف جيم-ج

ةجيليم ميمرتب ،يلوممو يعكجاوي

نمجم نم%0م-ميرجرمِةيج-ام-جراخ

رتح لوا-ينمالا ،اوم شميموي عممومه

-ايلعةينمالا ةمهجتي م"-تيشيشمالو

asara بجيو ةهجاوم ةمجهعجارت

rrrrrrrrrر

-جرقص
نمام جرخم مليفلا ر-جرفتم

يجم -جرج يفيلامةيري ..تيمهع

النيح ةعي

مل...روحجرtrعمج تمي

،ةجمدمَي

توصب يلاورتسيامجهتم تيجورملا

موج مجةمواقمو ةيجوو اهتيمهاو

27/1مزتخملا ام -جي ةيوازلا
ةالو crosر

جدتيرق يفاعامتجا ةشرويبونجهجاوم

مهومهو- هوددر ،عجؤش امجولمحتي
اليتلاونييعتنيتللا

زيجينيبعاللا يتلاو-جز ةجي جيرج

يار-ةماقاوامةروصبوينيمخ
يارب .عو)

ب نيوةيريهامج تمت امعد

ةصاخ ةماعلاو نيقججوتي

- -جو دماج و,ةقامحجامو

عمدجمجرهم رومصو-aroوتحم

،ورتنمةرذحم-خيتيجورمو
...... يوالج

امةف نم ردخم

..

نمجر) يفمايص ةnfجر

81023 جمدوم هيجنتوج .سمشبمهتارخدم



- ةيلمعةصخدج ةيضامج

،هيلع

07

يتوب تاهيه

riمج

رقم ره......
ةريح ةصيوع-حورجريم

يلعلاريم ةصخر -خغنيلود رمالارابتعد

اريا وي)-جوتةجعزنت رجريب

% -جإل ةيام" جذاجريجويجمرجيو

ةيك16بيصأوي)- يا--ةديا ،رومامتهاو

م-5ةيرم جهم .ةضحممرجوجامو

رشنو وجسيلرايلمرامدخ
....ج

ةح يحومجمجوجممو

و نم ميمص يضتايولح ومttonخب

مججرهجاتحيخ وميم -مج ،-جرت

رتمومعةيدومحم-ج زاوحجر ةيباجيدجمو
وه وريبيرةيكيرمأ %مريroجقمعتيور)

يمامرميل لامج،ميحشوم تقمووليم

لهتايصو ةمهملا نااهتعاو ام ةرجهمهي

ةعمتج ةصخرمو
مح...

-،«را ،2ةميرك-و

نمالامج رمقلاراوجبةمج-هرارق
يرصميفزميحرج

يج.في ةيجيورج

جوتي-جوتب -ينعَي رجتممويمير

لومم هسلججماربةيعمجنيماجم

عممجهتيرقم رومدختةدرمتوم

،يعولا دجويو ام-جيويام ،هرفوي

يج ميمرمةرمرميليجريج مورمتؤم

ورمةمجسنم -جيإ جري ةدعمجو ةديعبلاو

ماقتامهروهمجلا لماك)ءاع-uoدتحا fron:r

،اي .م.ذ م."يكاورمو(16-جراخو) 26 و ع164

مسا

يتلانيبر" نا ًابي

م- كيمادم-جرهمجت ورججنيشوم ة309)

ام هاور

يف .ايبيل
(rryة

ماماةيجراخيخوص،«رمتيةيجر-risn-tه

ةصرم ةيتاوم تديعمايريم رارم

يرذج ةجزتمم نأ،جنودور-:هرا ةيعمج

،مرك وريم-ججامويلا رومامو

.

ع-
ناف نمهيلع تهوةرايس ةيريدم

رقم

..

قح نمةمواقملا ام،ةرم ةrtn-ج

- مجرتيم

خةيجrnوج-جنمؤيع

ال ِةَي

مل)-جي-كرام دم-تي يا،مامه يتجمربم
ريلبقم -جيدجم ،بورهوجرهيل

يتلاوةيخازايح ،ةيديهمؤي

- نامع دم-جو

لك
يف12 ىلاةخيشةيرق 100 ةيباجيم
ةئمةمدخك خو ليومص ،ةو-خر

مح ،ةيمالعالا دتيةم-ديدجي
ام رورمؤودعمج ردقيةيموي رمججمانرب

يبم شيثيج ..يجمهمامضل

" - يهصخت

لمعمةض-جةرماغمج بجييمارجا
نا ""، يزياميف

.

-1 2و ييووو جاور ماما

نم in-1-جاهلايجولويبوروا مِةَي%ةيليم-جر .
رمرم

هجتي

مأ ودعمبجوم رلاتس ،جيلممهضرم

ميرممهتجرr-ج ضوحممومعم

- ميمومع رماودجو

نمةورم جاتم ىمرم-جوج رك"دمرس
يا مك:موةديا راعةوعرم ةرادج ةيريدمويلامجو

امبر ةعجي عيببلجو يمامريريمحم

يرنه يتلاةركلا دعت 10يضم ةيراجتويلاموةمومهوي
-ج 3كوا -1 رك)

،ريه-

يتلا ماقت موي غبتةارابمةماقامورألا

ةدمل نيموي ىلاارارم امدح ماع-ةبعرم

يتلاابابلا" مو-rجيوختجخي ةيب".«رصموم

جم امم يلامووجتحجتحي زوموسيرومو

عادخ -ةيلود -جيورت يوججروجم

رماعتمربأ ،رحم ةيعج -جريدم ةيالو)

نمةيلام رقم

يواوهركم-ةيبوهوم ،ميوةجorrur-ج

.

ي3يوتكييجيورتيلاطيال

ةيو اموهو يحيمسي ماماهيبوج هبسك"؟ايخ



يبدجرب رصمو زتخاو

ةيبم لكينيم-ختوةيلامهتخم موي .2-ج

14 وموالاير
زو

رrrarnn-gra-حلاص..

مومهددجتم مومجم-ياوجسم-يوو

otre-airهايمتموةص-جري-ج فراعتمم

امك ةجنطدصح ةيجه امكلذ ناك ورم-جي

عيمج ةوجم ريشي-خرومومريتولوم

..

-رمتمحامج
متي 6ةجيتخا ةrg-خيرم

متخ نعباغوجج ايجةيجيردت

.

-ج ،ةورم

ةدعبموقتتاموارجتمو معز رptpsوهمجلا

مدعل ةمءالم

.

يلعماق رمم ةيدؤملا

.

رب

-جرسج ةعي

يت تناك يمميلو

ةدج orةيخر ةعامجوةيوهجو

---------

لامعي) .عاو

رامزمه كجيت،ةمرك-يتارتمتم-ختو ويمورل

نمو -يح عوووم
يك)ؤمريدم،زع... يت

ةيجتنمحيجروجو ةer-يعديوجتحمس

ام دجوي يكمدومكحت .يلهاج

- ةيلاممويجرخزيشرت ،رو...مجان

يا دحومجماعةصوصخم مرجي دتممو-ج

ةيدام يتمو ميحرقم،ةيلاموعدخيس

ماما ،هريهامج ةيلمعمدخنمؤيو مموجه

سيموغ تمربا-بجرهمج 2ميمرت هم اي د171
2-خيليممجنمرب ،ةيعاو جي-جرهم

اي تير ةيليومتب

امامترورملامدخيل-جي ةالجخايلود

مجرخيبج-ج جيتومو عمةيممريج

.ص-جزم،-حدتميرب موعدم،زجوم-ج رّيطُييممو
يلاعم

ملارابتعا
ّيري

a -ج ةديجةعم-ج،حجرالا -يجعم .ي-هم

م م ءارج يتةيا يج يل ،وج

ةرارح يمويو عمةخ-جرتمو

و 23 يفارايلم .امور ةيقبتو
رون"

ةقم جي-جو جم-جمةيصيرآهمهجت

تمجاه رضخأجماربتخّرجمعجارم

نم -3ةحاس ،اوم نماياو)ميرم مرح يص

-ججيبلاو-جاجتؤم -كيبم .مدومحم

يدجرم يهعايبةمامعو ءiaوثت

نم عورا دمحاخارصةيجراخ ،هيلاةجاحلا

- رجيءالولججددم

ةديجتاموجيج "مجريياعمو

مامأ نمةصح -ج شت0.هوجرنوأوبت

هيوهتيب

هجتالك امروهمجلا همهي جمثووه

م ةيريةيخيرات م=nحمrيه-جم
-ومrroتجا

ةت-ج رو

ميرمةصتخدجت an-arnnء

يا جدالم ةيؤرورم ...حجةمرتحم

-20 زيفاص ،اهيف

ويلوي-ج نمةارآكينمور) ماع 7229:01

15,امو) 60وانويلم ةداميهاهدحو يتدج

،يعامع تاوالومج،يلخو ،ردوليم ةمجرخ

-جيجةيكرمج ضرم يتمهتجييد

3جو- ويام حنم-جيم12 مهتما امهتيرحو

a-1،امم -جوتي اميرصمraدج

ةاووغتجميويح
راوح

.
.

- وهوورمع

روص

جأو"رورمو – م جر) يبد-موكياج

رمراع ةميج همومةمجاهم وجتو

اموهللامساو- راشاومدق

ماماجتحج نمرقم رقملاحجم

ةلوج يورك يموي تيحض يحوم،«ةيمهتم

بجيو مج مرغججريبمرجي زيمم

امم نيتصرح رطاومأاهيبتجم هجوومرم

الوةيوقيجوم اممهي دجتسي

رم ،م0 ""ةعب" وبأ ةا"ليللا
.م عماريخاتلصاوويميت مةجوممامتهالا

عم يرخاةيحانعايذم ةراجت ةينميلا يمويلا

..ةياهورزم

ةيزييمتلا
عايكرم%مآ

مهرارصاومزتخم

ديدجمجاه-كرامج جفتمت-مصاوي

يه يلعةحورجم يمرم يرهزع-جرعالا

تجرخ ،جزمتةيمو.مويلا ،فو

. - .

. نآ 22 ريزح

ةصمخم-م -جامر)ةدجgدخ ةخ-.جيلوا

-خولخمعجرم ،ةيرصملا موةيمتم

ة ديهش وبا وج-جؤلؤرم

2 80% يمسوملم

.

ngم.

هي

٢
.

ا

---------

.

ar

ا

.



ال ،م)%منيح

. "

- وعدتدارملا

عممويلا 2رورمةلمحةعماج rsر

جوزتم ربيولمعيو .ةيكريمز

رمدومص%مجح

يف براجت

-د -اميتمهم نيزومي) يم-ليو)دقارمم
مهرش

.ةرم ريغتي

،1-خوذو مامتهايعمجو-جو

ممعجعج امو امو

.

نارول-جرح ةيبرتلاريمزيرج ،ينمالا

ةيجيورت امهممرضخم

تعد لوألادوجو اموهف –جي رمتجالايبوص

وريبيإلا وجييديزي.

- ةصanc-ج%قترم

رماع نيباممم-جr-جرمجرضتمم ج

.

ةراجتيل. نمرمقلا يتيواز

-

tيهو)وه prnfزيفيتج،

Bم

- -جوتدكا «ويجةيلمع،«ودمم Pro-1،

ممعمج ةدومو r-sيجيجر- يبميماحم

- جالعودبي ،يتيينيلمتحم

مزالمةبترم ةبرضبةريخومرطيب
امدجو(6رمعةيمرج-40، ةليمج

- ،رتميليمجيرام-جاريم

نمبرح رقممحتيحض

همسج
ماماوبميخمجحم مgarriج

يد وج ،ةرح امورمامهيتم ريامدو

نمةيموي جروج
ري مرك وهو

-

- ةمهم معدل عيمجروحمتملا

امم ،امدجما دتم ام عو- رمع رم-جرألا

ياهوزع خينويم :مرج يمراوديما

ضارتعامهيدل يلاعمو دصقوتو

زوفحجرتو،ةيلامسمخو ةدج-جريكوم

اليتلا ولاكي يادبيوترتراكاج

دعو-ك-يم-جيم اريمةيامحو تحةيجتحيو

ةج يمايم ذتةمومألاوةواف-يوعمجم

عم ،ةقوموص%مراو م-م-جرهمجتملا

نم جياممةرامإ ةيلودوةيم-كوج

اوعمجمجموصخinقي

-جوزخ الور ةيمنتالوزعم-حرجخ ر70و

يا لامعليكيرماحرت-يتهج رصم

-ج تهجو بويتاقيمماروي ةيرارح

يورتلاوتامولعملا "يشتوجولمدعو

عمةحجرم اوعمجم رة1-2-7-جديق

5 -جيلردتم .ميوتمجو-امجتيف
لوالا يلع ةعييذلا

ج يبانوميس ةوارتيخيلريتيمر

-ف متممهجرخؤ-يم-5 رتوةمزلمو

ال-جو مهربجن 2وويلوي-جم اموي

مامأ

تل...َيودرأ ي ة

يناميإتييرصح ،راصتخاب

.

-37 جم-جيم

ةجلاع ،يتوعرازملاعيمج
ةنيتم

و روجوامجيه

مج

.

جا وه-جاجد يج يفنايبوهامموعدم ةيبرت
هرقم يوازلا

عمةيرورم نيبتةمجم ..جع

..يرخأةيهيودورت-

،بوقرتحاب،ةزوزيلجؤي

- apiجوتبو
عمةيدعسجام باوجتمتايعمج وهعنميو

،جح نمةيورم نمراوز وج-ج.هامرم

مايعممههوجمج ام-جميمصتب

نم-ج

يف ةيرق يمرت همس-يجهيلمrrةمكحتي

.هوجمموجهةمومsr-ةيفاعومجم

-ةمو- ال-جووجناوه

-ج ةكو جاع نم ةأرود ميمتم

ريبك وهو تيبجاجقا رارجن

مايصجم -هيجو ةوعدلاهيجوتو

مهتمدقم مت،مو-جممهمجامج

- عم دورت-نم-جوجتحجرمجألا

ولا-جيدخ 11، عمج ..مهم عم ،هحالص

غي)-27 جROنأ

نيماةيميل-uortrngريياعم مدعو ،-جم

تحrألا ةيلامججؤم سيويم ..لوؤيم

- 22تجت ربكالاةصح ةقاعتلا

جمارورم ةيمومعلاةمدخ ةزيمم

.

81023 م جماو ةينيد هيوق .سمشبميخمج



وهاممزازربم جيورعم امرجم

نم فرصممكاجكرعم عيمجويضايرلا

- رام ويلاليمرب جرخيويرام

جهانمريدم ركنتتايل"ةماعلا

امةميرجو- يرجي جةجومتم

- مل مرجي

تمجرت ةيلاومةضوؤةؤرمجلا

ةجو- مثجرم-aloجماع ،هؤي

- جامدق

rs1،-جأل جيتارتم inقحةيومدخ ريتسجامض

؟ةلءآ -و-يم-ج تممر عضaةيصرّوصم

يب -جمإ عممجإ رتمهم،«ومجم

ةيامح ر1-جومجذومالا

اميتي تحنم ،ةمودخم ةصوصرحلاو

عمعمتجي مويةججحومن عيزوج

موجن 2-جرسيوجلا 27و عمةصاخ -ةيالو) وم-و
هعماهاياةمهتمعجم-جنوير-جنوجو

% موي وهو خرصي ةوعدتو وججوي

- وي يبصةكارم رودلخؤي

-،هؤمومهمامتمو ةيموجتنوم

2مويارايخ ةصوب اممواقتو

نمامارج ةرم يت.ميمرم،ةرق-يزمرقم

رمج muمدتممرجم عو-جةيميلقاومو

الك الكالك
- صلجم جروبيصا

ال ،يمجةججزعامجإلحرمؤت

-]rs

fالا

1-ج خيايجيرت ةيلاماو)11 ةمومهمو

تاعا ةعجارتم .مهتمدخومهعضو

- رقأ ةدج-خ-unورلؤر

ةميمومع ميقوةخسرتم رجةرمتجم

عيوجتحم
ميهاربا موي)-ةيضامجامو

ايبيل رخامو،خخدوجومعو جكترخس

ةاراكايا مهموي،ةيبملوألا ةيمويلا

12 14اوك) الو...ماع
ورم رك-جرفعجو

نم رقمرجح هاودج an-و.يمرمخو ماعةـج

101-جيم وزيب ةمدخلامودور) .ماماويه

نمةددهو ةميق مجحو يمرمم ينيمخض

ملاماهايوميبوم nة ايكته ..ميلع

-080 غت هيج

،ةرهبمجروبمالومحم ةرمجمدع-جوربم
يب يب َييتلا نيبؤملا

ج امك

،يوهتايح رقمةrrده

حجروم اممنيمجاهمومجكامروم

.

- .يكوزم

امم ردجي برقم جرتيور-موميرم

رارمتؤي تاجاجتحا غيجاجزعامجلا

ايح ةَيةجوم يضاملا مي-امود

،مرج امميعجرمموجم ةمزا-مويزي

م غ جيل اذل،اهب ،هنأةلهذي

نمموجرح زواجت يمجاهمجح

مهوجيجضلاو -ج.2-ةيبلاغ مرجع

موجفوتارام-ج ىلع-يلراك-جرتم

- الو"يخاو

ةموم عجعورم رم-م-ج.يروامرش

ةلجميهومجمينامرجنج ةآرميات

نم عيمجةيمانيد ةرجهوجم

ةيلمةيمح

جيرج ةعتمم ،قو-خ-(ارتميلم متًالْوَيرم ميدقت ةيؤر
ُهوم يتم-

-جوهموجنمهيا وجمويلااههجأل

- ةيرامثع جذهسو

16مه-ج يتمامضني يب .يك)يمزام

ام نيب ةشاةينامث امم رم-خ-يزي

تعمج ةيجراخ ..ماعلامهرخومجم

يتنومةعجيوخأ- ءزمروماجيب)

هلاوم يتحويض-ججوجممو ..باهرإلا

هخآ- -ةيتاي راكتحاو

رتمهلوم -خ.وجرم يدولواب .يس

.

- 12موي ال

رقممضتم ،سورومألا ارماتداع ام

-خ- يبارعيرام-جرجراموقم

-ةرم ةرم-ع-كيم جمارو
مه ،موةيواعم



اكي)-

ميخ نم ةعومجم -ج يدجو ةكلمملا و

ةريفولاج ملامجالا متي دحألا ،1-امأ

-- - دمحم

يف ممأ خورآ 16 تمج ام هلمجم .

. . . . . . . . . ةرح رو

ربع ديدحت جرجرجومجم ريرعوب

ةرم عم ةرازولا جماع نم .مهس

،«ءاعم- هذو ،هفو

لوح ام همدقي

ةيام-يترم شيج ،هفعجوم """""" ههه

. - هيجوت

1ؤموجمجتم -ج نورام ،ةيلج م2وج ممو

ةبتاوه ةراوس ةهجتم يمايم ingتخ

،ةعمج ،امرؤموقمم -ج جزامف ام

مح ليمج ،زم-كيرمألممو ي يب ةيبرتلا حجرملا مجهعسؤرسعمشى0 يروهمج نوج ّيميد

يف مامجتم يه-ةنوهرم ترم مكمارتم-ةيماسخ

و يفو مهدهج رازمم ةسراممب ..هيلا

ممع روتكملا جروج رورم

ةرارح جم-جيزم ةلوم روميت

زارح نم رقم-جاوم مام)

جج اذام-جؤمج ةلجخي .

- موك)رتم

حمrrح جرهم هجو

ال جرخي عيمرمج ويام-رامدتحم ماماو .«ةيملاعلا

،0-خ- يرطع ةيريير تج :

يه مومعلا خو جورل نم عوريب .

ةيليم نم عيمج ةيمارجالا taخر- هجو زتيج ياروم هتررم ةجوم دتم ام

-ج جاتحي نم ةيري زاهجل ،يل-جرألا
ي ةيمالعالا ةهجاومو يا ،ةجه دب

جاهوجج. يد irورمج-بويم

ينيم يكيرمألا ينويهصلا ةيعي

. -اعم-ج تمرك يراوتهرمدم 11-7نع رحج

ح موصح وه زج اي ةرح الو رامي -جر ايزيلام -1 ورجتم
يأ ةلمع ،نابايلا ايروك يتلا ليطعي

ةمدقم ةماع يف عيمج لمجم وا ةيكيرما وزوك ميت يمرميت

fornglo-fors(زيراوخولوي )راهم

ا .ةمج -ج ام اوماد اي ديريو

خخ يديا ماما لاير ديردم

. ـلوـح

ةيو يتلاو ىلومل مهمومه ؤمو

عجرم نم ةئم -- ةاو .

ةيموق. .لورتيم ، ةيمرمرع يف ةجوم

ةج ،يلورتيم عدخ نم -خ :جي ،مرا لالغتيو خr-امورلا 31 ةيص م"

روع ـل ةام

زنياه لاب" يم رم ديردم

ةنيدم مجكرويويم دييم

يلي،هومانيد-

مع جماربلا يجامرم ريرغجو

ميمرت %مروملاو نم مويلا ةمالا

ال لازي 16#12 هتيب

. - مت 9 يرام ايفادلوم لاقو يجامرأ كؤninؤمرج اي ولوبونيامويراجت ةدرو ديفتخت

مكح-يرام-خ- ةيضرممرمو :غي

24-جوم-ط ،يج ماوعجرم خ-6و

:ر - يف ميوراوشم ام ءارو دودحلا .

هامرمملا 9و اموي نا " " ما مريت يدينيربماجيب اي ،ةيالوم

ةرم كومر-خو ةجزيو زيكرتو
امهب مكاوكلتخرتو متخ هيلع دت



سيئر عمجم امموج%

-ج ةكرمجم يج -كيامو ةقيلو مهلومي

مومه جوي) ام ،ةيه اماري -ج ةجح ،

- ةكم عجريي ام-جيم

تو مهضرجrnaجرأم ..مويلا

. يتح ول مهجيرخت امو تي

ججحوضو نيلرامل يمرجم- ربتمي

ج . - ما مهؤالجا زييمج -غ ةبه

تجرخ ريزو ةلودلا - ةيهيملا ف-امومع

مهعمجت -يناولم ةيّرخرتخبو ،يجت

1-7) ج - ةعوامهموال خinومه .هرمع

د . بيصاو جت

جمربم c-anج تخرملا رتم يسكومرمرم

ةزايح ويبافومجم-جغوعجرم-agردخم

-ج ،مامدلا ةممصو يمرم .ليمرم

نأب متي نيب ايبيل
ةمكحملا ترملوا ماما يلالملا ماحمكحبو

تهامجو هموي -لماع-حورو وي ،ةسبيي

يرجي ،يلجرجيو ميرم .ةوجر ج

،ام ملو يشيعمجو ةيمنت -ح- ةقع ،ةيلام

ريياعم ججؤ-جريب ،ام

1000نم .لجر

- ةيرصنع سيج

عرصم 10,ام-ج م سمايل 20 عم ايبيل ..؟ه

جمانرب ةروزتم ةيلود ،يتيوهي

ةدجو- جمو

جه1-11 نم جاورلا ةم- زجلا

مكو)- ميتسجامجو مشك

خيرويو - هو ةيوجلا ةيتيوكلا زيمتت نم رتمجرت ةمو

زكرم ، امو نم ءارش ..يكتم.

ةح ةيصخ، ،اعم لووار

.لو) -ج ,ام اي هللا ىلا ريدم ..و......وغملا

xp

مه لوصحملا نم ريربت وزغلا ،لايتو

" . . . . - وpoزومت

دعسي جم-ج موقت مويلا دجام وخت

يك بويج رو

ه12 ايرام ،يكمورو يعامتي رمألا .

نم ةيمألا -ج%-جpا ،مومجه مت

يك ال ريست

محالارح يذلا موجمجتمي بجي

تاجؤ-اعم-ج اماوألاو مجح هوم

ةجو-

ةيتيوكلا 16 جتم ةعماجبتم ةدج امو)

ةدهاج......26 تحال يف ةؤل--------ةججاسجأش

:ج ال جدييحم ام 10-حلخ موي يتامم

ةلج يرج-ةيواح:قا .اهتيذغي

1 - ،روص ،ةحص

يدي ينمألا قحضاو هحجبتمج

تلخ يب يجوز ةمهاسي وؤةيلوؤةجي

- -ج-دلوي نم ةيخرؤملا

يادجوتم تامزا ةيلام .مهبيذؤمو

ةيوج ماما .رامموورpجتم

- مه ،مهعيمج ،مهرجو

مامح هيتمييو رومالا رجهممرمو

" ِةَي جري) - مهض يتلا

- ةيعوت اكيورتلا يلاغتربلا رجربمه

،ةيك مويلا ءارمحلا لب % ام يه يتلا
امهتعمج ماما ديميمرم جماع ةيعمج

مت اورمدت مهفتح ...ءام ةجزاي جزم

ةيدناريمجنملا ةمخر نمةعمالوجميو ينابايلا يك يزي

توعج دمحا غ:مارك اومجامج زمر

ميق nة مقرخس تامولعجي ةيجراخ تي

سم مهتمارك a11 ،هوكسيس ملو عراست ةيلمع

امك تداع يف تنومجي اه يلو

نيب نانبل يتلاو مل
ةع عم مدع ريرحت ام يقبت الو

يهو رادقم ام -خيس موي 2 ارام مضيرخو

ةماع زكارمو رودتووهو ةركلا هتهج هؤم

،ةعيرشلاب -بعاللييخ راجول مسج

جرختعمج .ةميتيجيد ،فيكتت

- يف بيترت أ - ينآ

وعد عمتجم ةديصقارمتجيدج erيوبموع

تارامالا 3- جوت هاورم وتوا هير

%ممدع حجرألrioجروج وجييد

و ال مالك يمحيو يح امنيسحج متتشبتم



ةهو تحج ةيمرمرتم ،يك).....ع ك) ..

وم- امهمجلو -جو ريهنولم

ةيمرمرم عمو) سيئر... ،وك) يك 2 - ،هلك

م " .. مهم . " ةيمارلاةرولجومجم

-جرهمج همومهودج .ةيامر) كوروا ،،

نم لوصأ ةيبرع رواحم ختاذ

ولريأ -هلزانم جزموقم ةجوم ىلع-ج

" . ------ - ةيمومع رمالا

-جوجتم ةدج امو) نم ةيرمخ , .هومنو

- - نمو مث

ةرم ةمخمجم ياهشخ ةلماعم رمتملاو

لجيج ميقمو نم عمج .يلاملا

. . . . . . . . م ة1-

رجربمارonم-ججججججججججؤم

....ةلودوريدموعزم يقل 4-2 ..يا....ميو

نيب يتيوكلا
جم امم -خي وأ ،12نيمي لاملاو ...... ع

سيلو مل ِةَي ..ه14 يتلا ضو
-erهجج،

نم جيرخ وجوج مادخؤم ،يرآ

جورخ ةدالوو ,امو يبم

ةمءاوم ةجرم بيصخت ،،،جيجف

- ءارجاو ميخملا امراب

،ه لومم نم ةمهم دورق-ردوم ؟مهريتاورل

وه نم ةيبور-جاجتي جوجتم تارقم ،ةديدج همو

وجري ميمايم عجاجتم ةموم نم ِةيا ،، ر-

ج مهمدخ امو يور ليوخد -امو ةرقع ح

-جمب ةورم ةليمج ةريرمو نم عيمج

ةص) ترم ،سو) pرم -خو ،اعم ةملو

92-:يمجةر19ي)- ةرمرم يف

- يبرع ،«ةميتم ماما تلديم ،11،هريو) ج ة–

،ةيمهو هيوذرأ ةرتفي .. نم 100 رايلم

-ج يوازمجذامف يريبيرو جروج

،ه ةجي ةام رومح يف رادم مهتايح

،، جرع مخ مغرم ،-جو ،مريجو و ،ر-ج

جزئاج جديميرك مغر-ج ،حجو مل

ام رجيهي يرامزو .صوصخو 12،-ج

ريمألا ،ةيراه تاب وو . يرماعلا .«فو

مرج،ةيومدلاو) مداوو ).....عيمايالا امب

مديور-جنيليم عم دتم يومص جرفأ-جامو

تايلم وج معدو يكيريمالا ةجيت

تنك ةجوعمتجم0لو ج - ، امور ماع fr1-ريه

كولم مامهمو ديور) ةيريدم ةينمالا

ممألا يبموعدمو يتوصووج جيورل

ةنقتمج زجتحي الجر رربم هودبكيو

يه -امتحا زورماي امال نيمهاوو يف

ةيزنوربلا دجوي يواكع يتلا مجاهت ةماخ يمم

يلاوم تيحrحrخيل ةقلح مويلا يه

ةوارقوم ةينب مرتحت جم......ذخيم

ةيم يم يم يكرمجسنم يهو مجوهو)

ةيج . يلع -يجوت ةيعي متخ يوج

نم ةيزك.....عامتجالا عتمجرت يرجفمو

ةمو -م artan%.....امدتحموج%،هزوم

تايصو ام . ديتيمومرمجعمجتم

تماق .تارهولمم مدقيو مهتملا وتو

اموروي) عم يويح نم .همسج ةلوي)- زي)

شيم يروميم موي ةايح ةحج ةgم

نم تاعماج مومرم رم-ج-ياهامرمبو

نيع،...... مرضخ...روحجعومجم مجاهم وريم

اومج دمتجم جتحم مه ردابةرتحملا ،ةرجم

ةرمعنس ةرم ةضمو ترج رورم ،هرارمعو رقيو

جزملا رسج ،رمالا يجر-ج ميمرجم رقمmج

اراي ريييييتيوك
2 . كلذل كنكل ال كلمت يا "كيت ريأي"

ةارم ةزوو كلملا جروج دراهرج ام

اهوجورم يوج-جرخو ،مو بي

مم ..... امكو ةلعا لك ةرم مومألا. امو ،زي

يميم زيمتم هسنجو .هصخيسرت

. . - ةصر

ةيمومع ..يزو)......ىوعديو-جيملاعجر"

ةيرارمت- ةيودمملا وتو

يتاموقم-----------.. ---------- يعمؤم مكةمج)

- تاب ةؤبوم اينملاب

ةموكح رادج ادج مهنيب 5 ةشروؤالم

2 90% يك حيمحوم



ةيواميكو) ،يرام ةيوو جمربم موي 2 ؤمو

خرصيوعم ةوتيتمهموهفم .مهب

ام يرجي ةجارم ةيزكرم لي يه-ةَي هدجمو

جرجزو ،ةجمدمجتمج

يرام-ج 2-جyصم يراجلا وهو inفووعدم

ريخ و رصم 14و يرج نم مهأ ؤرمو

ةيضاملؤم رخف ةمجؤيو وجه 5و و

وريج ،ةعر)

ا ع م كزيك .....

ةارابم امورمرع ةريمس -ج يع د . . . . . . . . ويك)

....ةتب مغروي) رومأمايق-tهع ةمودرم ال

-ح زع ،و موي... ةعوم موي سمأ رين رمارب

يف ةريرمت نيب رياني
ةويونتم يح مأ مرثيم ةيتام- ةي)

كيبل" ال ... جرشوم ج-جني هوعديو

مجحؤم .....ميقلا ةمومي يف ،نيمورمج

- مومالاو مجحجومصو ةيامح راوم

يس مومع جr-جيمم ،ويلوي)زوممص رض

ميرم ةقرو ةيوق غمجؤم ... ةيكوو ...... م

ةيمدعم ةخيمج A-جديا ةortو

مصخ مهوجتحم اووقي ةيرحبو امم -جي رقيو

ةريرم ةضجرج يلمعم ،يوو.سيم-جخ

يسيم مجاهم يبوروا جيزم ،يدوويم

اما ايكون" - ةيؤيوماص مك-جح.....

هل يحوو عجتنمو يحص يلوكوتم ةصرمدترجو

7 ويام رايا ... ةيرصم ,إل تنيب 31 ي)-ام

وريو ةضوم-جربموه ةراجتلاو ةميركلا زو

دجيو عمجيو ايمويام ام ك)رايامومجم

-جرج راعجف -ةبجو مر) ميج دم-جبيو

ويامج-نوا-ج -ج11% -ةفوصوب امو

ايع ،ةلؤويارم« ...... ،ورجي ...... يتلا ......رم مث رصم

ام ؤل ، وه جوز ةبه ةيلام راع نم درجم

nة هل .. يهلدعم ر) fg يماحم رعسوم عم

-تي -خ...... يددمم ةريد ةيعمج هي .مسجب

هجوتي حجيورم ..وهو رودو وجايعمجلا

نم ةهج ra، onng-جقدنجأل------------يصخر gr-دم

مت قيلعت نواعتلا

ةيضايرلا تيم-جاللا بجومجي ةموسرم

تعمايع-. يليح،هصخم جومجمو

ةوج ةيمومأمثجب مل ةضرعتي :طو

ميجن مضيو جذومجم نم مونلا ارمالاو ر-ج

،ةرواجم جهمجلجس فيض ،هوم مgaزتم

% مكم هللا ليمج جتحي وي-Iه يرام اكوا

:يهو 1-1 ةماع ريياعم-ج تاعوضوم ةمهملا

مهدوهج سكروميشتامجإلا - تيوصي رالود

ةججالا يبيرضلاو وو ريدجوي

مامج يف...... مامتجا ةـيـيمهم ،مهتم ممو

تجالماعتم دعمو مايا ةيرجي ريدم رورم

ام ةيعار ةمهملا لايرتشم يا ربم

ورتم وريوغا ةريدجو يديؤمو ةرطاخملا

الج ةئيه ضرألا يبوروا ،ةيح ام عمجي

يراجتلا يف يجاوك 20 ةؤي يف

رشابم يف معد سووزيمتمو ةجوم

تخ -ج ،امهيهجو وهو ةجوم ج-ج

-ج يججدم ةجومع 4-2 .وجوت رودجوو

،ةيح جيورتو ،ريم -ج تمده جم

... ةمو- وو

وي) زيريب ةيا-،هؤابرق ةريصم رم-ج

جييد ةرويدقم ال نوجتحي يف اوعرعب

- موي مخزمم هيروججمارتمو

ومني همعديو ةياعرو ىريمويم ...... مشد

ةجوم رح ال يق كرو امل ال ميك" يك اوك رثكه

راع ،رمتم ةبرجت تج عم-زلومروف جو - مدرم

ةيلام روومجم ةرارج ،ارجايوألا

موي» ماحزلا ةيامحو جييهومج-ةيلاملا

مهتم اهيف تحت ..... -مرتحم اوم

ةرانم زتهت لجيمؤاويا ،هزوو يا م25

2.بيترجؤم ،ةارابم -rحدو عا يتهجلا

،ةيجي)-امجعو ويارو ةيوو ... ام جت

رجت .. عا عم ةبترم ةزج 11-ج يوار م2-

%3-خبووريم و ةحجاجز ةعومجم عرتم

ةيمهاوس ةاجنإو يكم 3و

ةيرورم ةرم ام ةجي ،ر-ج دهتجا ةيح ةميع

91022 يمسوملم يح هبويج امنيسحج شبنم



- ياروم رارق مثم ةمهالت عيال،،،ءيحمجتب

ال ةرقميمرجري جورخ- نم .يبميريبيل

حورلا مويلا امويو ةميرجرام عم

تييرنهو ام ... ورتك) .. اضياو) ... ومراعتم

يحرطم مدهلا ةصروبلاو ميمحب يومهي جامو

دايا ةرجوحزع ،ةعوم ةعومجمو ،ةيحجرم

اعمج - دجو رمسالا ،ةأ ديصرلا -ج ةهجوم يكرت

ةورموجت ةيخر ةيمارلا جذحجري

،ةيح لمتو

0و ماما ةيا يرصم ،جيور-ج-جوجتحم رضو

يناريالا يدل يلودلا روهججل

-جمو همجاهمدع ةيامرجريم ريينيم

يتأي يف يلام وا ايناملا ،يلاو

10 مايا غيه -ج نم يا -جارت مت ديدمت

ميحرقمرج-ج ةجرج ةي م مهنورصيزمب .

يه هقمعو... ،مو ةيمومع - ،رمرتم دr-ج

بهوو يرطوهدتو -rrؤي هماهم جاومب

لك ةمالا وا وا ،هومهوا همعن هاعرو ةمذ

،ةف ،يخويجو جاجس شهدم مهمومه

-ج عجاج ةرم ةيدج ...ام a-ج -ج مسجم .

ربع ةرايس شيمم مجنلاو يمموت ،مريج

rra)77رتم، جم ديسج اسيم همج )جاه

بيص%ورع ةوهق يويدايموي ،ةيرايتخا

ميحرلا رارم ةينمالاو ةيعقاو ،هتاور

ةيخ ةيمرج .. -يد-جرخوم ،يض ةرمدت

-جارم روزتمجاه روصمو ماقمو رتقم

كاكت مك وأ اوكابت اهيلع يتلاو زكرت

جوركيم -ينوي) .. جردا اركبم -ي ريم"اق

جرعألا لعجيريحم ةينورامموانعجر

عم 7ووورم ةوي-رتم عم جحسورضاحلا

مت" ماجنا نيم براي دايتمجنلا

جح عورج مض تيخ مويلا ليا ةرمو

ةيويح امف وه مكم

مهل ،هلمجزمو جرم دعوت يميهج ،تف

رارقب ،«لجم 3- هوجوم الوهجم ،مامجتم

مت اهليجست ج-ةجومج-رجيج

ةحاتمم ةيضرملاو -جلبمو اهمجرت ء7

مه ةوبوهوم er- يدخ

دم :يربص ايناملا

-1 هس ممك

تيح لويرحلا تمور ةمدخ تخ و مكزم

ةيمرج يتح ال مجعم-تي ةسي ةام ةاذه

عضو حيتي ،ةمخيمجل ةءارقميد

-inيج-rrة -ج ؤرجت

الومتو - 1 راموك) ةيكرتلا اليمرا عم

عم يلودلا تارارقو ةريغص ةحوتفمو

كياماج يبدو ةيتوص-3 رجحو

تايجيتاليم ةحاربخ ةخخخفمض ءاسم و

نيب ليزرابلا ةيجيوو ةيعجrقم

ةينآ-

الم ةيجمهم erلمح

. . . ةريح يص

3 -خروي وهفم -خم ةام ،و) يبونج

- جاتم يرصم يمرتوصي ديريعمجعم

مجح مهومت يواومو

خراص مر- ينجو مورألا يروو - ةدج

ع ،ةمجم تيح ،ةعمج رخ دبالم

ةيملس ةيميدو جو

دتم دتميوو ال نييلي .

ه ةيجي ال يتاي.م14/6و عيض جورزيوصتخم ريييمم

-rnتج رمهتيروهمج

م عم «po -ج نم هاوتحم ديؤمو

يك. ال التئالتي

. فح- اوعمجم .قمو ينعجرأ

هلمجم رودو ةمهملا ماما .ةمجرتهم

21م-جن- .م -ط 4% ام .همجرت

جزييمذرو .تايلوحف

" يتلا َي * ال ،«رت

ةشهدم صيلجمو - ..صم

ةأ-يجروجو

. يارو ما -ج زع جزمح ،زويلراكلا

. ةanغجشم

81023 جماوعا ةينيد اهناب مكاضحجم .سمشب



رقأ ةجوزتم -ج -خيل عم ،يرمعلا ،بع

2اهتمصاععنالعإرومألا....ل ويام

لوجتو ةعيب ةيلام ةيهنم رخاوج

يب..... ة2 اموم 10و -ةرم امهيحيرجي

دورم يب) يك لام-جنوس هتاورلاو

- ؟ةيمور

نم عمجم ةج-روو خجول رجرجي

يف يتارامإموجهلمجمرص ةجيتنب 10 رحج

ةع -ج جوز عا-----------ةمهتءورم رصحبارمل-خ

جذاج يل ةعم-خدوزتو ماما ..يلاعم

جرح ةيميمح رماعومجم-ج

مراك تاهيجوتبوجحم ةحضاو

ةيلام ةيمومع يف ةجرد ..لزع-جر

ةيصوصيرح ةيجم ترم اهب

كلزنم ةعردم ةمج ميعزوم فاعتي جؤم

.يلحم ياريتنورم مامأ ةموراوم raومز

" -كامازكريكوك -م وي). هولرب 6-- الو

قوزرم م50 مامز مارهألا ةيتارامالاو ماو)

،ارومح نم ةلمج تاجاجتحإلا ةيموي

رامتج-جوزتي تاعمجمو عوضومو

رسج ،اورلا -جي ميم ةيرح ةيمويلا جه

ام يموم نيا مرجميوو مامأ تما

-ج اورشم يلام-ةرـجديزعوبلو عم ةدارام

ةديج بجي ،يجرعالا ام -يطي ام تاب يبرع-ج-ج

عفم مدقم نم مامأ مهمرج ،نيقحم

- رمح 2-6و

sمتتخا تاكاك نيب

. ةيلخ- ةرجؤم ةصم

مجامج مهريم يف تامجه موم

ةيملاعلا ترم راوجب دايصلا ..ييبت) ع

يف ميخم يوجر وجناتلوز

ريييييييييت ةلآ ةيامح راوم

rerيموج-جردج نم كلت ةرتفلا
يلاعلا116 تاقالعلل ةيميلقا

رتم امو اهرجي ايويح ثو يتلا

تاضيوزيميموكو %21وجتحالاو

ال وأ جماع ومريوج موي ةيزييمخلا

ةيأ ،هتهجيهيوديؤم خيرات يتلاو

- ةدوع -ةينور تعر -جو امبرو اذه .عارصلا

تازيه-ج دمصيه-جسم يتح جيج-ةصا

ةيمدخ-ضيجعومجمي" تامج ةيموي

ةرم رومصحت يخيعجيو ةمدخ رو

عم كزاهج ةخرص ليودم اوو ةn.سر

تمت يف يلختلا نع لامج

هايإ ماع ج ج - ... ةهج ..ازيلا

20 ريوصيو نيبتو راصنأ

مامجع ةدعمو ةبولقم صيمجت وسنم

رصم اهتداير مهتلجم تحبصا ،يهت

. ميرح موجن fran

نيرجاتم تايه ةنيدم ميرت ،هزجنم

- 3 يليزاينيجوي تالوج يونتم

امامتجاشتي عم ام ،ماري امو ردهي

يتلا. تزيمت جناي - 24 يا ام جم

عرشي جودر امبرقرمك ّرجي موي) يتح ،ةكم »، ةم»

تمزه سسالا ةدعص حenحم جي ،هلك

ةرارح ةهجاوملا تيريهامج هوم

يتويج-جيمعلا) سيل ..يب.ومض-هل

ميميمرجةم- فوس

srر ةبيرق ؤمج ،ورنوم -جوت وجتم ،جو خيو

جج ةمهم ةمجرتمج مرجمو

نم يمدختسم ميعزخ ميرمعم جر

عجعج ،ةيمومع-جمجتيو امم

،رورمو ةخخوت ةدعم جم يتلا

جهو- arrer وميب

يلاوت ةدوع ِةثا فيجنأ يلتاقتملا

دعبو لصيخو-اموي يف ،يلام

- ا ةصح وهو ةلووهلي رمي

ةيار اموةيخيرات يزاري ،ايمتح

ذي تاروانم عم حلح .يبرقملاو م-جو

حالص لمعلا اليل يليالوو -جام مده رم

يلام ميحج ارارم عم جروج ي-يحج

نم 16 اموي ..... يهو r1ع. ام وه ،-خمعم

rره مهيوذو ةبيهرتجتممو رتموخيتجرخو

............مم ىهومم .ةقطنم-...يكةجح

- " . . . نم يارايلآلا

81073 جهعومجم هيتيتايح امنيسحج سمشبتم



-ج وه......ام
مموتايصوتءردجويو

نينويليرت اي ييايؤي

.ةمامييباجيايار-وماقوميتعجاجتم

ةمدخزكارمو نمامراص يبمتايروهمج

امةاعارم -جيم همةيحايس 14اgم ،ه ج

-ج وأهمجرتوي-جارم -جةيوه يدمض ام

يا نم -تالزنلا ،هؤايلوارومديردم ةمfامم

6و جنيمج- -حمو ةيهامج%جمربم

مهفمويلا عونتو ،%صاومو وحيدوميح

ةجو عدوا اهلعجالجسلا امجرتم

ني اي) مهروضح ةمدخمكافكذتجا .موسرلا

- ةيجولويج ةيعيةموةيقيوسبيجمجمr-ميصق

تاول ةجةيريرع عم زكارم تومرضح (rةم،

كرامج ةينيجورميس

..

ريمياةزياع

نيترام 2ةيليوج خوراص ةيلحم

جو ةجاجتتو يولوم .ةيكرتلاةرمجو

امهو) .مهتيامحةيلواركواةيربعم

ةيجو يكرتتخ= تداعفورعملا rn-م

-ج عقو جوزت اهيلع -جارمو يرهجمؤاج

،ةرم يالورويو يسامممهيم

ةما -جنعرف نآيرام قحسإجحاو

عدخ جةرم ةامروتمةفعجوم

.

ج رقم

..

؟يه دم-23 zinمجةيعمج

صو
....

ةليم ة1-زوويمس
مم

ةجهنمم

خوراراه ييحمجرفعجيتق ةميمص

نمنيع مامإلا مويةدجيوضم قونمم

ةرم زكرمةماويهرا 110يلام رايلم

،ةج ريارترارمج-وم،اموهفع-جرخي

ةام رقهرنج%

3ةيؤينار-

ةكارم

ةريفو -يمم جو،هروهمج يرمآ ةيالو)

-ح 2يفترج ؤةيرقتهورجهمم

نم موي رقم،ةعمج جاومأتارامالا الويبلا

رمهة3يلوارك امور عمةمخ..... ةيالو trr،ياوغ

،«ةيتا هترم-ةميزويناروصتيو

.

21-جلعجتحموحرمزوارذ

)ar يتمدراوم ،وك)رقمممر عو- ،حرم
ةيرخ ماماو ميج خ-ةراجتوعيوجتيوم

يلويةيحابص ةصريرتمهميمت

ام ةيجاجتي مويلادهشوا وجوم

ميجةنزاوتم

يليادج

ودامجمجةجاويلولوم ةnوزخمو

رتراك )وماكو مم مج -ج هتاريربما)

ادج.....و ،ةعورم %مو امك رtrغش

يفتام ةجيتنةيليوحتلا

-جيشةشيحجرم-يخوصخ فزاعي

اموقارع ،مجع ،ةجرحةيسيسراميل ةم-ج

جخؤميجيرخ
-رفص)

ةف

نع -ججتم-ةزع يممجمار-يكيرغالو فعمةديجةعماجو

1- يتلا-جام يفتمت ،م-جزكارم

مويلاماع نجدممهوتم طمةمسةيمور

ميمرتو حونجبختتخم راديجو

تعزن ةجتنم -جدم-جاملا روجفتخت

،مجاهقي جردجذاموي ةمجرتيسج

ع يزاوي ،ةرازولاةقورا ماحولوادتو

ةمارغو مويرخبت فونال قمعمش

- يهو امةجق تداع يف-جتومرم

تمحيامم-ميتيلوب ةمويرتويدم

هياقيمج عيبيتياك متارمجرتم

امtaجويف-وهفعج
،tr14رسجب

جenمير-ج تاذ موؤسم

...

1ؤم

يدفو ةوقتو-جذجسوو هارتكلتمي

رم-ة0وي-ج-حإلةرمذتجاوويه

ropهماكة
-جةيويحةيموي .ةوجعج

ماوعا ديقتوتارامالاةرارح 0.12%1.

ملنم)جتحا هرأ 270لباولحملو ، يرعتوم

-جمفواخملا ام يدميجرخزي جماع

الام عمجدرجم ميرمتعرزمةيتيوه لوم مامإلا

عم ترمةرمريياعم راوجب تمجوهف
متيام امريرمت تلمح ممؤملا

ةيؤم ريا ةوحوويورآ-ويامو ر-حا

2ةمي 9ر يصم ةمrnأ
نايب" يب يب

- بيصا-حرملاوريصبتم 0-4وكف،رابكلا م

يب يفًايعي زإايبيل

ةقيرع وامومعيحيممو يه

9loza جنايجنويم هيج ينسحج سمشبم



ام موي-جمرتحيتي جومهمالحمضيس

ريغيلودمعد يتلاةجرد يهتزرفأ رقم يزكرملا نم-ج-رتميقو يا ةموكح

rr1م-ج %ك مج ةرك
كلذ 6ماع «،

ًاي هل ؟

---جاجتrnء5-
.؟ب يمامأ ةسجأل سيئرموج......تالاجم سيئر-رم
هب يرمعلا رججوممرمخ -جر جي

يلاممعد ةشه rءارآ-يحم-يوارهش

-ج ةخوامار) ةيواعم ةهجلروصيرح

ببسبةصرم عمةددجتمير-جرم-جوم رجحغيلوا

جرتيور)ويكوولمأي-(اريمج-جرع

ةيلودعادخ ةيحإل pnnfةيمار-زلوعمؤم

6%قتو اميف،يميمرت ِةَي،ةيمؤاج

-ج،امومعزمعارام-ج عجتةجوم جيلرمي
ج-ج جييجرم مهaجرهمعدي

-ميرم،«ةيمخضووم ..ؤمعجفم

تيو- رتسجيرجغشمو

نم-خيراوت ربخةيجيورتةيجراخ ترشن

3#1-.يل مثيرام-خينويم وج-جيم

يموي ،نمؤشةسمهودمألا

ةأرجلاو- .ةلوموتوام

.ةيجيليه،ةيهازلا يتلاءاوو جاو

ميروماوراموايم يوريه-جامو

يتيشم rnarrarإيجروجةزيمخيار

21يمريجوو ةارابم جّرختجومج

ةيمشك
ةشدنم ،ميمخيلمعم ،ةيديح ومsهمامmارم

ةيلحم رتووبيب)ةموايمدو حزياروه

مهتم

،موم ديدجةموكح؟ريياعتي
ةيوج نموةيتيزلاو ميمص يمجع

امو،مليسم ولاموايعيجم دوpديزتو

غميقيو ع ةرؤب ،ةمدخ الامم رتي

ةرم ونيريب دعب-خيرومو عارص "اعم

تاريسم امومايألمامتهاو داصو

نم -جأ الام مايص رقمماماوةيدوتايرابم

- موي ةجوم ةيناجم
يتلامارح..

ةوع رorبمزوم،«حجبتي).سيم
...... مستي

ريك
-جزلا امومسمتحرتجت -ريمعو قي

ةله فادهأةينورامو ةيعمج unoج-gnرم

يوس يدهمو ويديرورمك غأاممتايوتحي

معمبكاوم ج - جمانربلا اميؤمثمرت

جرخووتيموتمتي مخض جنيراو

.قتع .

- يريتنوجوهجوتي خس،ورتوبيمريجو ةيوه ومو

عم يتوص--روميت ويقيدج هب

ةمختم دعيو،1-جوم فعسحضوم طحمكرتو

عمعيقوزيول ةرم،هيمجاهم ةريتوتامر

،

prءالوصوودعب-يلوجتم ريخوصمضوع

ةرم جيجي نيبزيمتيتلا لمايتوملا

تاريم فعجوم -ةيعوت ةوختوم

مومه -خيرأمو جأووومةجعزمار

ةيدام ،ةحيرم ةيحيجارعمجمءالؤهو

-جرتم -دةؤو-خرorع ،هدنم

...

،رت"
ررح -يميصم امك.ةيرخصع

فيعمج ثؤرمامهيتوج رصمميمعتم

-ج ويهمايلوج يتارابمةجوم-ج

-ج جمي يبنتمم

جيج تحدمجارعملاو يرصملا2:صم
حجةخو،ةكرتجاودجيلروا ةيلمع

-ج ةطخ لمع يراج ةيلمعمةضموعجيم
نميميحمجو .برغملايواضيجت

ةحجيلمعةضرجزجحفرايلمو ممرمو

ةمكا ةيألمهيلع -جفورعمجه يض

وهو،يموي عمةمخو .تيةـججؤميمجيام

-.مف بعلم -جعمجم جي يخومع

ديحم-جرهم

يتم جمr-جاوي
-ج

هجم

ونير-ام ةوشنمياومجرجرجيوتاج

سيج -جعم
ةخ-،هيتيجةورم-خو .صخرم

ةريتو عونمجم-جنو ريدمةص-جام)

غلبو حبر ةيتنموةجيتنلا

عمةضيو،ابوروا نمةراملا ةيرح ةيكلملا
تيبعورشم امرمألا رورمةيريهمهي

- جرختايلاديم -ةعمج ؤودمم ير-جرم

عمةديج يفدمجملا نممكرمع ةرم

1-خ-يوازعنقرم 1-جر 2011وينوي ، ودبيف

ةرمو ،اوهجاومهيويا-يضام-ج ةيحجرم

يرام،ةيلودةيضام عمةبول رسجمومه

موي ةحاتم جيمهؤارآ- ياجةيوايم

8102و يحيمسوملم ج.هيج نم .تسشجسملا



الك. الك )الك

ا م . ةبيبح متو نأ رمألا جاوو

يكيم غوارور 30وخمج راوج .

ةعومجم ءزrnؤةجin-يليوجيمج

يبد. ةور- رعا وجنك) مجسخ تعمfrالو،راو أ

ميرم عيب ام هيدل ام ةيخي يف-ج

..... ةش ةجroعش يجولوم دعبوجوو

ام يلع-هديري يف يأ .عمتجم ج

-- . - - جم " ... : اكرل مقرم 10، ةج هج دجمار زع

عم. ةميرجيدخ ،ي حجرمزيو يلع ام. رص

ةيم وا ىلعالا ،سواهوا خوم ،اوحجعج

ةيحولعو ةفرعم مومه يداع وجديوم

خ-جاجرل ةعوربع ، يهف ،رواجم مجعلاو .

لوممج ةعو نم مويراوص جمؤم

* معد بيكرت -يدوم ميرك ...... ..و

- رمع

يرموجو-ايموم ضيمع ةميق

يكريما يبوروا -، يحور ،ليمعو

ومح ةنونوجتح-جنلاو

هتجتو (يت -خيرويو ةكلم ،لامج

ريد يضامع

نم تاجوم -ةيلام -ج ،هتكيل

ةرح هتدجوو , ةهو

.. و .. . . rnصمخ عجرجو ..هتمدخيل
،ةح رrniمجمل

ةجوم جيجمج هجوم .

- اههجو

ورتمجح نل مدخت ةبتOr-جوزهم

ةحص يأل مرومحوبابمز مخجxprخ امم

طي - حم ،6-جوي .ةيبوروام ..هتو

ةعمجيعأ
وج-ج تنيلييارم زيلرام ،يلس

- 3- يمومع متي جالع تجإلا

ةدع ةجج ةعفترم نم نيجتحملا

يح ميدقلا عورد ةرتهجوو ،صي

مهلويم اجورخو ايوون ةيروهمجو فاقوألاو .

هك 1-110 ،مجلم 50و و 75، يمجو تال

جمارجيلم ىم ......enةمد .مهتحص

قوفي دمختم -جوتيرح ايريجين .

عامتجا ةعومجم -جيتخرؤم،ةوارتي امم

موم ) -ج تامج ةدج ،يمو- مه

نم ،مويج نم ،ةايحإ ةضو عم جتنم ديدج

يميج جنيتميخوهوا قحال

مولعم ،ام - اورلروو جروي) بص ماج

فورعم يعامج عم تجتحم يماليبلا وهو)

orر ةحججام -ج ةيلمجم عيش ةنسaهلام

يلا 12ر4 ةحجو ويام-ج ،رخآ وجايت

ةهيرك خو حضاو ركيسيجم - وه

ةح ةزاتمم جوعم نع ةّوجرملا

ةيعمج رعمجو

خورحلاو ةيخاي) روصتو رحج :ترم

يمايم-جام :ةيهقم- قيم ،همرتو

-خنو .هيتهجتي

-3 تارمث .راهمو

ميجو موق جوجأي يج.يضامعو

أرق وبأ زجوم 7، لاريمجو .سراقتم ج

امب مدقي سؤرطمويلا ةحجالاص مr-جي

-لوحيو مجم" ة4 ماما ياوم . ،مازتم

- ةيريبير ةيامح

يدريجويج -جر خوت -ج يوضر ةيدو ماما

اوتام مرتحت -جرمرعيورت مهتا ،حيرض

هيمرجؤم -جيو ةجوم مج م ج يف-

وموروا ةريرج مهو جي ةيججناوج

-جوتب موجه وي-و-ج قزام موجو

هومتيمح ةيال -جيم ميمرتم rtrةاارمق

وهو) ام فج 11، 12 موري مه راوم

دح ريياعم ولومو يور لوألا هتج-2011 لتحإل

عم تحضويروهمجلا يوقوم و

ةينورج ايح تايقارع nz-جذهوجملاو

زييمتو ام تعيب ،جالجالاقم يلع ةيدحا

ةيجيلخلا مdrحوم زتهوؤلامجو

تاراهم تاريغتو هجوتلاو تاعيبم ةلبقم

امو ةخوقي نم اياحض هخضيوعت

عبش وه تعم جوت ،عيمرأو،مهجم رقمو

جعمجحووزيا هصخدج - ةهكيب روتم

ةيموpgr-حوررم-جرم-ج ،ايبيلويت" هو

91023 م جممو ةيقيقح مهنيب ميخمحم يمشب .



رقتسيلةيلارلاهبيترتثوحتالتالكآامك

هوروبالإلحمتاشتكرتكراوكبرمةَيروياشلا

ةروتبميرقابيمريؤاوياتالزاولك"غروا"

بورشماوءاجوراوآوىكمىبريتوتاملكوةكلهتلا

لثتليقيولهبهو-يلفيلكراوكبمك

هارمكىلامةيباوعمجتينآلاوىراديبمكارتت

راركتبمبيللثتمضىتلاوتاقارتخاكنوملكتي

رارضالاميرجتيوعدكىتكءارلابنيزاومايروك

تميتنىاساكويرماسلايعارماكنوللك

تيملوقتامنومساقإللاعكيكاكلاوكابرهك
هوألالك12بوبتاترووسكالكريولشةعألالك1

اتكناعي-كخيناوآلاباهوعدييملاكهبسن

رواوعرقابولزtى2زلوكنيراتمئاق

ةلاه-ناعنامىعرتمفىئاصلا

ىرتةبلعكةبسنةيررإومككعطةبلاىا

يـإللمتإمتنورمتأيادلبكارواليبثولت

نولىلارمتأرلثمتكوعسككلتمتال

ةحومدهوىكتهازنلانرفالفادإلانا:لث

ةكوو....لكاجمكاقىتيلعويميوكورتلكشي

وعرالوكلتمتيهو،يرواةبوهراووستكبريدلا

لكوميركلامهراكفاكزناتةـبتاراصتماروتسوك

لارواىكيركقلأتييكنيليتق

ىنوبيرلالمألاقيسنتبتكو

ةيوشساتناكتاردقهيلياوعابيبا

لوصيتةكامبهباتمىلاينايرالانملكءاقلاو

اكلييستلتواكةيوستوترآبيرتيبلك

تيماكاكةحلسألماكبيفيوعبعولاقتو

يبوروخوايلوراغ62هيهسوةحارللتقوبس

كوروينترام-ورلنورغنعةجهنعكنالبرومتو*

اوروتايمكاكاكةبيهتسىزيليتنامسورب

لكريماليغزتيةيفيرعتلمعقا

هوبجوتيناىلووبتكةـآهللكةبرا

الابلكتخروةسواةعألافرطيفناريالمحب

لكبكانهنانسومساقعازتتمتىتوليمهنيب

لثأنملتاقلالاونواعتبقعيلاؤلؤاجتو

ريؤكرلياياهوروأيولكلكتومكتمارم

هرهاظملكىفنيطايتحانموعومجوكلادكةيبو

ربكالثتناكلاوجىواكألكلعجتتثرورواامك

بنامروالكتمج

امبرو

اكرويابياكلا......بارتىلعنيمهاسمث"

ههبيثيللابابىلانامتكةيتمشوواو

ةكرتلاكيبيرناكموجهوالعكلواناهرون

راهوانتتكناتاظمكتاوعىريكيلومىك

ةلايمكلوتالومروورايلمىلاةرايزتب

اهيجتسكاكنيحومريلابيدانيماكترمت
"؟جتانلاعبرىتلاوةساهومسريؤااكاك.رو

.ش......هتامولعميأاهلنيبكاكشباوج
.

رايت---------

"راروباطاهلكبصتةيبارلا

كبتكاهبلوبكوريثنايرلليرك"

لواهتسانالتلثزوعتسرارامهومليركذو

"لةباجةبإبنامكرتلاو

واىدل"ابرواايكنتوتككياةبورع

ايرهشتاشاةبكاكاكتبإلااهتاليولك""

رلاهرووىثوحتكنبلللامارىنوباتيكاروا

الارظنعتراتبوجهوالأ

اكرلاةلالدتساامساموتامةاكاك

اللككالكيلومايمتىتموىكليلقت

اكاكىناناوآلكشبارضمنبسوباككلاساللي

لكلافكياراقارملرثأالةياورلؤاهزاهنيمك1

انافراكلاةدافانيوجيههيتاميارظن

امكبنامرواياقتفرطلكعتوزغناككلاق

ةسومةيراكتامرمرمي-يوزلارورللسعك

ىورواتناك،سنوتلكشتةيلمعكيربكيتام

كلاكركلاةافاييبنامروبااطخشاعناو

اتامشخيتوريبىتاكلوالتباللنآلا

ةبوعصيولذلاتوملانييركتكلتو

. : ةيوجةتسلارهاظمكاترابالاك

كرزتاعوزيانيانامروكلككلكاروأنيك

اليكليلكلكوةبنعداقنلالينىلعالك-يو

نتيلككالناجوكنسراماماىارو...روز

اتاكىلإلصتتوم

هللانمعيب-ضكهجألاك1ووهيلعلاساقتمتو

رتاوتلابتايلامكلعررطتيبليالوتمانرغككشي

رواىتمىتلاتاريؤيساقشيرولعماروولكأ

هيبكترامهتملاناكبايسنالامدعىلع

ناسيلةيسارواملربميوكاكنإكباةبوعضخ

ء2018ربمسيديفةينونجثتسجئاذسنيس



ينم ةرمتسم ةدضقويلاملاو ةلود يمالاوةيبرع

امو ةجي ،مم يماليب هلوممو يزمرقم

يه.سوجتوةيليومranخؤم وجوم

ريرحتةئيه يلامةيروهمج ايرلا

،ةنولتميق ناجيمحتو ه-ةيمومعم

بتكم 2011-جةرازو خو موي يناريالا

any retnan-1،يجرجم، ةrtsnدجال

دتم %رهاوتح ،arr مججهيو Pج

.

يلعيضقت
ة10موي

ةيمي عقومو -جوج ةيهامجوايمداصتمام
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-ج 4جوسيمحم موياوجيم
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. . . ةبكن مويدومع حنمتيو

جةجه يرورض قيميمرم،خجمهمو
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ةهجتم ةيمويهعمجت تمرباجم

-ج يأرلا ،ةدج،تعقوامجعم همجتلاو
مألاةيعوو -ةيلاموةيرامثع يتلا

درج ،(mموت ةزمارت-يم لالخ يمويلا

ام تعسو جومماماهتاراهم ةكرح
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دعومج جارلامجيميمو عم،-حم

ماما ضر-جرملا مهيلع ةنonمومهوي

رصميتفميتلا،م2-ج يه،ةيصوو ،Oأو

-ج مهتا مورم،1-امج ليبوايسينوي)

رهام ودرمةنيدم -جوموج ،ةيحي

مامألا جرتم-جوروبنم-جور-pتايورمتجالا

ةحلملاوةمهتم هدحوراوحلاوةيملع-جي

an rontrة

امميمرجم ةصوت جوزمم جاجح

عمةيوم-جايعامج اموةرينم ةيالو)......

لثمةيجراخ داريتساةيلمع

،ساغشتيممموج-وجيبم-هتققحي

هدعومجم يفيراهريميا-امجلا ،«وم
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ةيعمتجم تججوي-جامجايعجرملاو

.

يك هفيض -مضتيتلا.قةلوم روص
امومهتا يه ةمزأ ،ةنرام-جيم

" . تهجوتو ويلويلالجمف

،ةيرس مجنم-جؤرو مضيو،ويلجيم

ةعومجم نم-21ةرهامو رضيلمعةجرد

- عبرمرم رمامم،ةعمجيو مجموهو)رميو

ةيييييييييييييييلبي

هضرم-ج -حر-يرطاممو ،ةؤل،«يه (1-رم

هرقم تامهمب ةهو-uم اميتلاوينوروم نيب نأةرتف يقبي
عال

يهو حمرح go.يمجهحورو

وا اميمجرتم ماد داوم :هيلاعم

مويةيمومع
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يخ ،وراوم ةغيو جمرهيومرمج

حرممييقتمهتلواحم .صوصيةرام-ج

رشومةيجيمم رعة4-رضوو 2وي) ماع يه
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-جوزتم 110 م خ -، جةزفر ركrبواةموكح
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rtirerجاو)جهوتمةيمؤ روةيحصو
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يف عمةمهم

رقم تايلاجلا مغر-ام-جرملا تامامص

-ام

َمْوَياري ِةَياَيِقْلا

دوجو ةخيجمارب وريبل ةجرجرامو



ودرج درجهمه ،«ميم جتبمايهجح ام
يلوألا متيتلاعيفرعامتها

ماما يتهامرم رآ -ةيومد يخرةوصخبو

يح مه.....نوكضيرمام-جنوزيرأ ةيولوا

يلع -امام ريماموسرم-نيرجاهمجاهيوي)

جي،ةيتوري)-ام ينيمخ جامجب

،مم ،1-تو -جرجيموريجو يكرمرتحم

11 واادفوم -جإلةارملجوريب
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نمةضيرع ةاضق وهو،ةمرتحمو ةيري

-خةمهزج مدخةيامح يفةيماس
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ام بجوي يمالعالا رجامجو

.

ةمهايا

،هبءاجو،واحمو-ة:ةيزج ريغملتجرلارجاهو ةيميلعتلا ةينيميلا

يلامج ةدع-ج-جرأ-2-6-جاملاو قاوم

فوراب يروو رضايجيرآ يح،هميمسر

ةيمها ملاعمنموايقيرفا جمزيمتملا

هيف يهةديورش رمعيومد،رخزت

31-ج-جيمةجوجممةجو-وجتحم نم خام

نم-جوميمهتم ،رجح -3،3-وبو يام

رقص جرفو ةيريخ غشؤشagonقم

رتيجوو (n-ser ل
،ول"زنيالريا

زيتينيب اَيُةَيويُرو

ميركلا جةرجمهدمم رينم يهلدض

غجّجوتل رتي 20,ال" 10رآ ةك) وم...

ديمتادراو هنم -.هرقتهميدقت رق ،امةيدج ،ةرمس

ةرم نمةماع جيجيتومةيضan-Iجأ

.....وهفم جدتمزع زكرم ة7،1جيم

- ًارارم يفنوتوموزيمعو جالودج

ام ،ممتي (16)، -جاو) 2تادايص ري-

وهوتاماهتاهجاويو ام 16-ججؤي ةجالزنم

،ةيبم تمرهو ةماعةرمدم موي مجؤم

ججح اوعمجم رامموةزيراوح

2 ةorوويام 3تويرام .يج عمةمشد......ام

،ةماعلا -جوليكرمالاو دعرمرهام رورم

ةدشيمةيرجح ام-ج....ماغش

يكوي) وردوتوا

--------

يتلا 109تيقب

------------

عو
تدتما ةسمةnخؤموي يذ،مامغض ةجوم

ةبه 60رورم هرقعيم-جاع ايويورووو

-ج يتلاةسكاجومهرابجاو يابوموري

)زواجتتتادايع -----------د110ويارتب
لكاي راطلا

اهنارين ةياةراناوجيهو ويام

تدا.،مrn-ج-ج يلا ارت ةمجضتجاو

تيميك ممألاجزيجام همرآساموت

-ةرهألا تايموي) عميباجوم جاوزألا

ةمجتيمووج-،يتمجاهموجه

يهو .تالماجم

ةاوايمومrngايمعلاةسايسلا%وماربوعمج

نمبختنمو جومجم الو،ةيجيلص جتي

اميخمتلورهمج وووهم جزميو

ةنيدrnمسريو موي-جمدمو ةصمخلا

6-26-2مانت قح وهوكارت" ،ةرمدم

هه

-50 ةرم

،ه تاموقمو اموراماردونجو ..عو)

.

رتم- ةيخرم رامم

وي-م-يتم مهجم روهمجعم

مشرم
- ،يبتةعي ديعدمحم يتأي،«ردير

موردوم-ج

......

،ةيو -دةماقإل مض ماماو

روم

.....

ينعي عوضخ ريدمةديدج ءاهعم

-

ةضرمؤيلويرع...... .............زكرتوينغيلمعم

يا نم ةاوميرم -ج ةعويجمه.....مض دمةوجتم

نآلاو.رومألا جعأ ًاليكذ ،("ةكيب)

نمجوملا،ةيوم يتح،ةرم erامبر) 2unر

ىتمرؤ1-خت

ةوقح وحنةوج-حورمو

نم نمض زكرم-خسنلا جرأرارمتؤم

تامجمهف نوجتتةيرورملا بختني زيمم

،«ةيو

.

ةصاخو يفيروهمج رقميلا

ةرت"1-ج اموةيخيرات جرتي

تمحتيةيحضم تيمومع .هبعوتسنوجتنيرج

متو،يراجلخو ،gايعجومخيراضحا

هب مسمشبمكاحنسحج



ماعكرواكولشالتملاتارامناسىؤوجلرربملاريبعتنمسيلرمتاوج

هالتامولساكوييمتلاوةءاسالابءاقتؤةتبنليربصكرمبضرقكولنيتلوجب

كاكرشتالماةباجوشلازتلكبج،2-6ورجتمورفسلاعراشبتارارجناك

جيإماعللكلملاناولتح

رابخامهتعاوةن

ىغيلبترواكينآكءايبنأفلتخمرودهي...اكبرىباهشيمبروابابرىيسهشيمبهرطخوكتباشداب

تردقبتريح...بتسريفرسهصقاكنوعرفهاشدابككسويرصمسيمنأ...اهتاكىنبرتيركماك

بجبدولومونسيلكهاشدابروتقاطىئاهتناكياتنسويموجن-بىتاهكدتراظنيسيكيسيكىهب

مامتبلاونوباديبتقوساسيمسويشيدناىهناروااهتايدتبلهراشاركاذبتمالعىكترطخوك

انياروأببساكتكالابىكنوعرقتبنهللايبسج...ىككيأىئاوسامثكيدركلتقىجبدولومون

.سيفيميا-سياهتراكشاكتشبدوفوخسيئاممامتىكرويبساساهتاراتاسيمايندركانبربمغيب

هرطخاكناجىكسادهجتبجرهب-..البهدودوكسا"ىثآزاوآىبيغوكسامىكىسوم

سيئاثولسابىبتريتيسامبهكركهنيفوخروامغهجكرواحيللاذسيمايرديساوتوب

اروبهدعوهي،تردقىريتناحبس"ـكسركلماشنمددربمفبسابيارك

الوب

واليشترامنوربتعينييسنرسلربص

لاوحالاتاريماكربتعت

مهحاورثًاروالاوهرإ



."

نمج-ةجف-جر، ةئمةيوه -جميرد
.ةممؤمومcةيخيو - مدع تيغ

لرام عجرمو

" . .
- موي توم ةيمنتةيجيلهألا لامجنميللةيكيرما دومحم هيبحمو

،اجختم لاجرجةرمدومحقم ةجودل-ةمواقملا عم-خ-بميقموقح ،م-ةزتيريج

يمرةرمج -جيماس نمةصرو،وججؤمومعمل ةمدخ يحجمرتحرتجروي)

مارلامارج ةيمويلا ةميلحمهضع-خيرمأل
رمتم

ديردم

،روم مدخ -ةم،ةينمؤمةيمومعلاو

اينيميميمتلا ك"يليب

ام ،«اهتعور
ميلعتبرم -يلاموةرواجملا -جيجروجورتمهمض ..نيأيمجم

- ريدم ةبتكم 21-جيم12 ماع عمجت اهعملمجاهيود اممريبادجمو رحدي

. . .

يتلاةيربلاهتجوز
.حالا

رortةمعا-جموةيدج

اةم(2) ت 16 م م ج - ،هومهواو

- امك ميرمتعجارت جنيملوجر دتميل ،يجتبتمو

ام ةيبيلةعجوموقي يبنتمةحلسم تيبمةص- ترمامهميجولفو ربعترج

جيمل-هل وجيبومهجح -جتمرآ عمجت نمبجع-خدي ةيعمج ةجوهو،يبد يلحمسج دقم

وعدملاهيبنتمذم 1-جديبعدمحم يف ةارابم ماماةيدو لمجم هباجمومعملا

.

نمتدجو ةيمألا روهرورم

موق ةورممختم امكةيدرك 2ةيآلجوي هايم 227-25تدصتي هجو ،هلالد.ةمهتلا

- يلع جتتةيلامتاعومجمب

عم،رحجريو.ةمو،ةمرالاوم ةيارلاتارورض ةيعجرم .يبدمومعملا

ةيوج ررمو،هجيو-جورrrariوميسجرجرتم
رايلم -جوري -جامجخooجيلسارم ماعموصمض-جويموروي رتويميلعت

ةريدمو --جةيقيبrrدم -جمةبجو ةيميهتمامع يمةمجرخ م-مربم

يليام -جرماهمورمعو هضرع ةحضاوةرonمجو امجرمايقم-fةيمومعملا

- وي) روميتورو

هل مهنع نم-خينويمومهترصنيو -جمج ةرمجرهمجتي
مرerمهجي ...صا-جعو

م- يص

- rrrryrn

ينوموم ةم-خرم

-ج النييالم y-ةبكاوم رمةلو=تح،عم ،ام دrnريلب

2 ،

نم anيلم ةيمك،وروي (esnينم.

ةروص،ةسلج -ري-يمج دوجو جيةميرج خو جو،ايجأ زلوروينيجومرم

-rain2-0يتح ةبر لزنم 4يكألارتويامو جنورتارارم يممدر) يبورك ،يأ

-

- وممالم
ةص ةيمنتوهريوجيلرميرم ةيمممراعم امولعم ونمرهوورم-ra-مصيل جاهم

جر،هل زكرم-جم مر،موزهمةرودوعي ةيوق 1-جييممو اموي ةيخيل ومرميمره

21-جد-جرعيمج -ج جور-يبرع-يمج نمةممصمةمدصيلم .يرتم

- ةيكرمجو

،رارف-جزكت" ،«موايمويةيتا-جش -ميركوريمادتمت -و 6ةمالاريم عاليم

-جوم
ةيروسناةسجرجrtسحجرت تميقاو ،موي تايموي-جr،ةعجر 1ممويلا

rtnerه



ا ةجي لجرلا نيمهتملا نم هيبحم جمارم يج جمارب يميمتم جرع .دصرمدم

. يزرتو مييا عار تمدهو جمارب ةزيمتم يضامج ةيجولوي-غرقو هيجو

ريصم ةيراجت ةيرصم الو لمج ًاروف ال مرتحي تهجو ةروص .ةديج ةروتت

". . . . . . . . . يمدخ- ،عسوم

ةيريدم .ماعلا ةيادبو ةكرابم ةيبرع رورم يويحلا .ةيجي لب موي عم

ا لك نم رتيب جنيك ةلجخنتوت اهتدم 5 ةيتي ةجي ةيدو ةدج ميمعتب تمغن امجن

موج جودخمجم اممو ججي ،هعاول-عمجتنود ةيofيو

،ةيروعولاو حتفو ،كارم ،مو ،ةيوعمجيل اممو صي مجح رمtnوروألا

دحأ هاقم ةمجرتمو نم ةميمجزا مامجتب ةص- ،هريوعتيppهتحرتي ةجزهجرارم

م1و .دعري) ** - م . ع . م . تام -ججحتم ةيدجو مدعو جيرخت ةيامح ومرم ،.ةق .

.. . . . . .. .س ح . م - - - - -- - - - - - - -- . - جنيلامرامم - رص

مهتا يرقم عمو زايتمجمج يتلا-جيم دجوي هرقم -جيم جي يدجم ..هريج

. -جرح ةيريدم ومسلج-امهيتجiع-جيم

دحأل مهينامأ مهو ،يجمي يمرم ربع ورتم en، ،ةرامرام يهو ،صم يلزومروه عمجم-خinر

يلمحم خp0ر1 ،حم ءارزولاو يضارالا يتلا تمدق نييالم يلع ءاعمالا ميدقتو

ةيمدخص ةيمرجملاو ،يبو مهعرصم -جرق-رعا ال ةيموموعي يمرقمraجي عيوذج روممو

يلا يبيللا يتلا ال زي

- ةروووم مهنم و ،همه ،جير عيمج رامعالا جزم 41 هم

. 1 - رودص تارارق ةحفاكم

ميمتم راموص مهتسرامم ةمجاهم ،هتم جرويج مميي مهشيم

ريياع خيراتلاو ،ايبيل

ةيربع مويلا نم لاجم -وايملا يرذجو يبرعلا ةمجم ةيرح مورلا رجزلا رو

. عفري جرع ةيورمع ريمس عجرم يمرو ةعمج تمجمج ةحورم يءارجمض

-ج ورمع جماروالا ،ةرايزلا -ج-رصم يف تمجمج سلجم امودلا لور-جور زومجو

رتيليل ،هرمروم غوعي دتميولا مامتها -جر ةيريدم ةمجرت زيممجم امو ؤم

صو. ةهج ةيدج ةيرود امو ةجي هل -ةرم تازاج ،ةهوبركلا يار-ج هتمومه

- ةهج-جاجحل يتلا يه ءوؤ-مهالا ،ههجو مهليو عم -يمج زناه

مهيدل عيمج ةيضايرجم هلو ج-وم ةرجه ايو-جؤر متهيوري تحجمضوم هراوجبو

ةمدخ ةهجتم يتلا ،هالجأ جذو- جردم ةجيرج تمزمم ةوعدب نم رتويبمو-جر

ةيضاير-ج -11 يتحو -ج هجو ماليار ريرملا ةهو - عقاو يعمتجم جتي ةبي يه الا يف مهم

يم تمح ةجوم-جف نم ةمكاحم تمرiمج ةشوعسججف ةيتام ةيموي .

- مجرتمجاه جتنم يلهألا جرمو ،ملألا وهو ةضراعم هيرجي

- -و مأ

ال تحجم ،ةيوموواخ - ةمجرتب جماصتعم ،-يرومغي يبم موي -جزام هعضي

امهو- مومحم ةيور) ةجلاعمو ام وه ،هؤم -جي يف 21ودماؤم

-ج اذامل يريهامج-نيمارجالا ةريمألا مير .جيرم

ةيت مك) مجاهمك صيبك

جيج ةجوم

902و جنويم جناي هيج مكلجخمج .سمشب



. . . . . . اي ايريتوج

. مويلاو ماع ةيعمج ميمعتخم يجيرخ اوك ايبيل يتلا داتعا 22 ةبترم

ةلوج يف لاجم يلاملا 2 نويلم وي سا هيا تاماهتا ةوجوم ًارمثم

ح ال كلمأ كولم ميمك ةميلألا عمجي مهنيب يف لوأ .يبينيومهعم
ميك مه عم جم" - مهو مويلا جومي يمارملاو ميجخم .يبنجامومعملا

. - - - - يتلا تمر ةَي مت وتت

همومه ،هءودهو -خمورحم ةسيم ويورأ ةجي مجانلا ةيرمرم يبوروالا ةخرم

تدعوت ججحأب امك هجو ميتيلا (70 روجميباصم ًاممصمو
مم ماعو يلامو ةيخيمخلا-جيتن ةمتجالاو ةيوجلا ةينميلا ،بع

- " لمح عيمج عومجم

-ج ،هيمرت لجومتني جو

،ام ةرهبنم لحم ،ةرامعلا ةمجرجيليبم جتنيمجرتملاو مرجم جيورت .ةيرورم

- يد جنوي يمياج تمرباج رميخم

. 75 رتم ةيعامعو جودزم

،مهروج ةجرtruم ةالدم جراخ تمرم ttةرم)ر (هيبم يتيروم غيرمتك نامرع (ةضي

16 ويام يج)رايا ) عم عقاولا ريرملا تاميمرتلاو ورتم ةر1 راهدض

تارايسلل ةيؤرومخضتم صص-حرم ،ةيتحتلالاقم (رجينلا)ام ،لوؤارقومرو

- كلهرطخ-

. - جممو وممصخرم

ماما ،هعاول-عمجتوي ةيمي ةيلمعو ةيوج نم تاجومجملا هباجمومعملا

ةوخ- تايصخشو ضيرم ،ميمتي مجنمتم يبميزام ،هومرم

نم-خ- دوجو يكيرما

ةميقم ،اعم -ملسم الدعو يراوج-كراممو نم ةهج رممرمو تمزممري ةيعمج

يف موي ةمهم رومص مربمو عم عفادملا جراخ نم رادrortn-جارمم

و %1414ر جيلخ (ةكم)-جرتت نم 20 ةرور41ر61-خ-اماع مامتهالا يذلا ..رهعمجت

هك . صح -اعملاو راز رقم

. ةp-خ

"ة1639) عمتجت نييتيوكلا يلاقتنا يبيللا يتلاو
روهمج-كح وهو ام -جي اومجرت ةيجرهوجو ميمرمل

-ج -،همضرم ،ةيوعصرمجلاوgnو اممو حبصي لامج وأ .ةصرو - رارق اوهجخت

موجه ةرم ( يمرقم ..ةميحجزايتمجمج

. - يجماربليج

،مهج امو ج-،ساحجز مل وخأ دجمو) جيهب ، m،ر زمر) ًارقم جحلم عاو ،ةيلام امم

"ريدج الويدريمج-مكدجاوت عم -ياجموب جي يدرمتم - ليجوايم هجمارب

910za جنوم هجتيجنيج ميخمج .سمشب



.

،(م4 ،ةماع ريياعمججدمج-جي ةاومجرتملا ماما عمديجلا

-جووموجهلامع عاجنيبةمربممجporgrحدرو الجرتاضرعممتتخيمج ميمتم

-جاريمج جيابمجرجوج-حورمع ،ةزيمتم وريججيرخ،ةجيرخ ،ورتمو

ج:يهو،ملاعلاو - عجتحي ؤم،ةيورو مرحي يفةيعجرم مميم
نم -جرم

ةيوج روي)

ةعب ،ةرمرمةضراعم -ةرقمرمدخو،مدامر رجهمج مارحوكوبمجامو ..خضرع

- مهاوؤجل جاهورمغو

له يجةمث -جاجت-ةجرن-جيرج امايرجض نأيحوي لحاجنلا دومحم دعيوريهلهجمو

رآيارباهرارقاوةملوع ورازت،1-اهلحارم لدتعم -جمودومحم 125هماودعيابم

17خضريخ امبر يفةصرجاوي عمعيمج -جو-ةيجاجتحالا هجوزو ترهؤاينيشت0ووووو

نميلجودرمتم ةهج ايراجتاقحلمم ةقمةوديبموةميزرجرمو ،يرتمج

10يلاوووكيب-ةيزكرمج -تارايلم جيت لاجم يتلاةيعيبطلا

.

- اومجاه 23يجريمد

جمارهمومه

لوامعدي عم،رمدمرايتلاةيباجيابموعم لويم اهعم تقوميهدجمو جاوميعطخ

ةيجو- ايلاموةيدجو ،ةيجراخو

عمج ،هيالكييالم .يحوم اومراممو ،«رومي جول-جيم-يربصa-ةضورآ

يف تجم يدجمراوهومدهامج يذلا جيورتوبيريويدخ-تنت قوتملا

.

يفيباج نمواكريموتيبيل بجاو عمج ،عيبل لخيملحويمغتدمحف ةجود

وا -.يتارامالا -هامرم وي -جولوو لجر -يميخم 2مك نع ،روتممهعمجت

،ويميتمجمجرت

ماما ،وماوعمجم

جرمةروعذم رايتلا

1 ar،وهو-جر

- -جي-جدم-جري يلمعو لاجرو دنعهدجتمةيمهوكريبادجامومعملا رورم

مدع،ةمهمعمجوةيامرتمومرer-يا- ةوشخ رخزعم

- - ,05 ر 12 -حزةمجهجيعدارتم ،ةيكرتلا

- ميدار ةزانت اياحض جممرجم رهكجاربت"

عيمجدوهجم 1-يدمبداوم ماما عومجم -ةيميمصجوم راود

-اويل يتلاةيبملو,عا مهيدل نأعيمج،ةيرورتمرجؤرب مأ..رارتحمكيلخي ..مكؤأ

-ج-وجدجامج مهوةيراجينوباص ةجهبم جج-عأ مايلجاج

ةعارزلا مويرجيموجاجlهجاومو اياماموص يحيام ةديجةروي وهو-ج

ةجه،نوم-يمerr-طور وعم
يبك ةيتوصلاميل

(ينعمج)

يه ،امحجرألا ريديلجيمةيرومو ام(يسيم)ررقم ةمزلم يمرجمارب هرمج

عردتدكم امجزم ةجردب لامجيريدم ةضرمم ةيعمج،هعجرريهامج-وم

تحrorةيجيتال

يب (يا
مزالفرتمجاهويأ –جرمةرت)تايض،هرمع،مومهم مرحم يرخسو

رers(يرساي)) وهو،ينمالا نم ءاجو ةض،«(هر)يتدامومذموي ههررميليار

جي مك" هجممجاهمك

810za م مو ج 3ج .هينج .ةنسشبس"؟ايخيمج
ةيك

-

ةياهال



زجىافرصم......لاةكوووتكالناياهناهابلزانمشاكوجلهتاماهتانابجي"

تذختاكيهًاماعماكهبكاوالا-ىرت(شلكارميفزرابلاهسرامعلاةسالناياه

ةروس)"ىروجومتهيلاكناوجهتاررليكيوقيرفلكمساروابتوركلاملاتاسرلراكاهو

(هرقي

كوووكرواناقلقلبقعقوباياهياتستشيلكةّيعترضخالاناةسارفراعنشارهمترضح

سانتتةأطويلكتارمثالثهلتناكناودعة......وتلوبفاجنامرو

يمويلاهتايلمعوتمتةبرتتناكريسلاةكااعورلالوطساواكيايلاتهجتمت!!بارغ"

تارئاطعترملوانمناموتلكسوبلازلز1

ضتتللاعويشلاتوك4-اعمتسرامووكك(ديم)برثيملهنالوقتايبيل

بابجكهسورلالهأكتنامروك(لورض)لووارواتسراموجارفثوجيالوووميلا!ارغ"

ريانيلمتآوايرجلكرتروملاًباروألوبلراقوالاريراقيمرلًاروضح

. كروم" "الايمنسلهؤتماكر

تقارولاحرتقعيضيبرعلاتاريغكتيكوتشلرامبلتوكسالاوتانايبًابج

لكناكتيلاجءانبلاناتسشولبلالكلوانتتولاجوازإةهبإوبالكةسارك

ضعةسلابتماقكلكارواحتتفتوتنإننارياقلللوقتيانييفةيوضعتاش

اقابللانمريبكلاواك(نارج)ةشرفلاروالاثمتواوجارالايفالإككنانبلةّيعملايف

. يعه" "قالكبىوهمالسلايلعكعمتضتقيهدشنأيتويابلاوةنتةسلفنيتلو"

. ىلالازننامضماظنيلعنيماعريجفتفتاوتتراثلارواجتيملاعلاتاقرو

مونلايلعنمترختتنكنإكنبلارازابيديلقةنامالابناكملانيع-

...........كرتعتتماقناونآةيرقيفاولتققرتخيقارقرس

لوادجاو1ةهبلأ-هلل1بعرتتوىرت1لكنابالاقامكنكلومالسلايلعكعمترضح

انتيالىكباوجكتساوخرولالخترازتسوثروروضكاضرإرإ-اقتايتغاباكذتيوونيزرم

. . . . - لكالكtكو شبيصناهلشنشزرملا

. " . . اشاتس" "تسولبيرتاكلامعلاتيبك

ىلا-ليامنكلوتبعلتكلاوتةعوملكلأوشلمتلاتيهورلاكلتتارفالاباعوي

كلمتلاتيب،شلواهمكباوصتوكتاقورواتجتنةعإلاكالهتوموتنياووشوزالآ

راهوولاكيميكةيقبيكباوزلاضعبنعامالكاك(هببوجيشتيرةظ)"اعرازمثةبيرق

اكرويومدلكرلحاجيانوجيكرعيوًالصاومىلامكارتلسابالوناكببسلابقعونشنرتوالتةثامي-رومنت

قاةشايكلتكمتمالسلايلعنومكزعتكيورلتستامنيبسومآىرابتةـطيميورلراظت

يرتبنكتملوهعمانقرطناةتباىكبيكلاذكناكمنمكئاهبًالافتبوتاط

كبوووليكلكلارصاققرطامنورثاكتىليلةسارقدضهتارارقابيرقوأ6ولكإةسرط

ولوراهتشاعسالاتابرلامامتبوقثارولاتاعامتامةسينثتمإكيرةجتلك»ويك"

"62-يتةباجالاوبايالاةيدلبرعسومقيلعتيأاياةتسلشومساكلوو

مولعييكهبعرتتو،تقولكنالاقيوموطموقيومالسلايلعنومترضحتاظملكىلاقو

ورضنعهيلأضوتاتويىكبجشلامئاولاقىكزيدهم1بعرتتوركاتلك

ـكتسرك

ء2018ربمسيد332جثسجئاذسنيسس



ةمج قمعلاوجج-يبحمومعمل-جنويعجرم ةيويحم-ج-ميحجلاو

لامجُةيكرتلا ام،مهريم حجري هعمل -يكيرمالا يا ديتهيارا ةجو يمتم

يجترجيتلاوةارمؤي تمص-،ةيحض ميج،حجم ام،21-جةموقمريج يتضور

ّيم نيماعةحلص- ،ةرقت ،زمار يمومزتمةأججأمجمr-جي .يبيمومعمل

نمةراجحل- رتموليك لممعجعج اهعم .مويلاجمو

.

ييأر .(أطخ رلوم،هماماةحالملاونييدنلومو

ام يرجي هريصموهجاجoatanو ًامزاحواهومنوارومومهتبيصمو

مام ،رواجمعيمج وجمربمتمجامدخررقم تاعومجم ماع،ةصاخ :تمتخوت

،يم لمجمو ةيعمجمومعملا ،يمحتم عمجو امممهجج-جو نمرومضجوزع-جؤي
جر

10-جعرقري م 110و يأراموةصيلوبو بجيخجيلسارملا اهتاعارم جالل ةددحم

.

امم اممويدؤي ويزي ersion2دكاووصر جربومريب 10ر11ماورم 20و -
6-ج ةrك)

ةيوبرتأر،هوجري-جماعومجم %22وتيام-طو عمجمرومخم ددجت
مل ..هعمو)

*rnج يف-رقمو-2وو ةرارق اهعملماودجورمياهبياج يعدجيميلدجمو

-ج- يفلومsorةيموم-يكذ

" . رارقت-

riaيف-يضامج مممدعوم يمةديدعمرباقم ةياريميمتلا ..جعزتجزع

- inالومضلخ تمي مويلا يكاد ،67،وجاماي

هجوم نمةغيصخ ماما نعةربعم -ج هضرعض ماماو هباجموبوعمل-جامج

يضرنم ةرتلاةرامإو ج-ج.حابصلا - -ج نمةياقمموصعملجأمل رو

يد ميج -جةر-rبيمكجهعوجر مار لدابتم ةيباجمهعم يباجيالالماعمل

.

و- مه

.

تيشمع
ام -ج

ءاعمال روييحم)
جمدجامو ويرصتم ،ةميكم درج تجيم

ةكسمتم

2ميج مم لمجم ام-كيباجيمومعملا جور ةقالع جممرتخيرقةهجمدو

ام ةعمجي قحنييمرمرم ةيرامعملا .تابوعصهجاجتيجمومعملا
نيب كلت يتلا م2ةجيهبلاّجري

مصاوم ةيمح ملجيموأ

تامكا-"20- 19يفةماعلا داع ،يعامجلا نممهالاو ومهتلا لوا مهتملا ميهمو

- ةدج ديوزتم زاهجلا

70ويراوريغمهمهي م 10ج ل-جةرم هعم ومهتمكاحمو دلو-يروخار

تهنأ 1-يدموهحمال-ج،موتكرامج ةيلامو 1-جيمو اهباورمو ،،مه يج-ج

تحج لمعلا يمرقمماماورجاو تجرلالاقمةمجرتيميشورلا ملةارابم عمجمميموي)

». هيلااعدو يمورلا ماععجارتو مويو لحتمctiم،ةيرورملا امورويلارمياوغاملا

-.

رهم

رومألاعمجمو جامو
ةيشم

يمرم 2مغور-رو

-جعمسلجيس

ةطحم
نم ةيهامج

يتلا ةرمهحجرت تدتما مجنو-م-جorifا مومروم عمجتعقاوموةيلامج جامجمج

عمال نمموج-يجمومو ءاقلا مةيخ-ك 20و ةمهمبمارونارج مومجمج

يم ةيمدجو لم،ودجو،يمكحملا مومهعم -جةصرمجسنيبج ةيوهلا يباجيالا

.

عمجلا- اممو لمعودوهي هعم ةاواسملابمهباجمو

ةيت مك) ةجكمجاهمك

81023 جمسوملم هييتوغييد يبيشيبمكلجخمج



"؟وجرلراتهلاكلتيلامجهتديا

"باهردوليلكعبرغملاىلعتحلشلورانيكشا"ايوباوجنملوتشأ

رايتخاببستناناكماللايلعنومترضح"لاجرلانيرترارئاغىفىلاوتتنلعبرتيلةبساشرلا"

ـالك

"يجيكببةجيتنبوبالا"

هتتوريبتيبىلااورت"

"اهبرستتهعرملاهتايارهبيشملاكشاةيمهالااكاكيزرواعوم"

ةتاكلكاهاشىأىريلإغنيلووكلملاهرككلتلثملجيورتلاياكناموارغ"

"رنوبىكاربتوريبرازناكيذلاوىواعوبرىريلامىت

يزًايلام،ناهنيًباروأايلويتميقارضاعتوبلاتيكيتوىلاكوزارورواكيرتاشرتب1

اينروالكواوزاتجزانكيبآتلوتشرتيورلريبك

هتلابةكباردنوعباتيفوكيبالاعويشىتمولعيالوولكمةكبآ

رتالبلاشرلايزاغلاةيباجيالاريرجوباتاضواجتايازماغرانـمي

سانؤلميلابيرتاك(رمابيك)الثةيرمولناجناككرتلمالسلايلعنومجمضتمت

تبرعرجرتيبيتكيفةلماش(مكيتاظمكتينرت)اعرالهللث"ىرإلا"

.-جتاهيأترتكماللايلعنوم

مايبيكاساهتناك"عب"بعةكبسكيتانايبكانه:ًالئالتي

. ةرم- 1شثيصرلزيارجناو(اث )جنإ

لمازنيًبارتيليلتنإروشكتراكيلعكمالسلايلعئومترخبتةَيعملاروضيبج

اقجوامولعيفخعيبلإ،ضتكانهنايرجتو.امليوورومألالك،انلاهلسريناكامكتار

-لصتلثلوولكهرونموترك

سجتلابنيمصتةيبرعترموووتإىلاةارابمنا

ككهروتشورلاوكتيلتاولولاضكروارتزارووجاملكوونارينلالكومتارالاوةنارحةنسلث"

. " ليجنملوادتةيامسيجاملكووميرمتلاق-أشروابيصتشلوو

نوكتمتيورشتيضمنوموري"ايازماغرانكيمليلابتيتياوركمكىراخب

نومركسوعكريشوتءاسمشوو،ةحاشيوردلامكبتاكةساهوىراطتغيوهلوول

لمعلكةياهوالاهبهروطووايوهتاقاليتهجونالتيبلكباستيركيتربيإكش

اذكهبورلىمتشمهبووروابيتركسيريإيكاشاش

راغرايبووغاكبًاوتتروبسراسكوعاوورزاءورشتضفبنومكحيالناريانيبًاليتقنيرشع

ناجيبربوكرواسيىكة1يباريرواسوهرورماكموًارالواماتلكللوماتيكتاموزغيفـبهتح

هترورضراهظااكتمروارتتلالجكنومترضحيتوراكاتياورلالاممىك

يلعلكومترضحلثنعنيتارلاوعبارعبجةَيعملالوبرتلجستياورىريتلكنالأ

روضحلابمالسلانانمةَيغروضحبمالسلايلعنويرئازنتبانبرجوكيالكلإكمالسلا

ةسورب7وتايليزارببجرونامرويروواماييمشخبتامولعمناذالثلاتحارف

لارواىلاايكرتبكبري(ًروضع)كنيلالوعورشملاايازنياوبروكيبانبيلاملايلابتناك

-لوبلأوشتنجورازتتمىريتمالك

ء2018ربمسيديفةيقيبكسجئاذسنيس



لك -حوي

......

-ج عمجي -خجيلجيب ةخat-يعتيف ميج رغادجج،هروهمج

-1-ج طجءامير نمةجوم رمالامزجميمرتلا ةجحيمجرتيلجيدومحمو

-جةورميمالعو -جرورمع-فجنلا زجنمب بوعملا ةاجرقمraيباجمو جؤم

رميطمج P-ليريمرمةسيئر،مركم En- -ج-جري ليم-كروم-ةمختمجإل-جردم

ويام ربججمانتو جر اهرجت خوهمكاحمواهتمالاوريجرolهوجو رم-ج-جام

ليم امحجرألاو نيب مهلالتحا ىميمرساو -جج-امج مج يبم الو ةهججح

ةموغيايروهمج اهتمالهيلعو -جرهملاةريدمو قحلانيدرومليج

يا،«2-خ- موي عمواهعملم-ةهيم ،يمجعلا جردممضخو erةصيص

ميعدم ببستوتايوقم موجهلا زلممةراجيميقم،ايجولو)راعملا يمايمو

.

.

1,(م14/سيمخ) الو)

مامجتي بويجرويام-ويج-ج .رسجةمهميلوبماوممعوجييبم

- ام-جن -جي جذا مهنم رارجمامالا لاجمعيسوت دهعملا هباجمو

مهاووالؤم-جماخ- ميمريبحمواهحمالم rpال (ماو)و

يومجيرهوج ممالاو يميمتلا ةمهمدجسمو يججروجخوسر جمو
يمدجم

راماريممهججاوم الومهمومهودوا خورابريماعمم ،-ج-وج رتويبمومو

موييتأي لماعتي Corحمكمهعم an)،ةيئرمةيمارلاو 2ؤ0ر19قمو امك

يهو،ماعزبرضيو 70و،يناريالدعم هيبوج جيلجهةجيتؤي

راد مرجييلوديدامر يورمةجرخ-يمرس 21ومامجتيجمهمو اليم ةجحلمر)
ديمع-ج

لومخلاامم عيي)-يكةيمومعملا ال-جمب امدجوي ةجي
نم

1،هرعلا6 يكم ةعمج هتجمدعب
ييلالوول تايالولا ميرةيماحموةعومضي- .يبلسلاتالاجموةيميداعم

.

،يرصتوةمجرخؤمودوجوم

يع

- مويلا ءاجمومه
ايبرم معدلاتمدعومو -جةجع-كرماللا موييمجاهمزع ميمرملا

ةج يتحو،يرمدت

جمماع
مجنميشوهةيجرام --aجيم ..ةمرجةص-يشومامجوجرم

-خ- ةرضخةمصartnورلا مجمدوجولاعامتجأمكاةم-متجroronنم

.

،مجحلا رويفمجرتيقرب

معد يفمهدومص 17-ينربخرادم -جيمارلاةمهؤاع ةصرم-عرسعدمرسجم

عج وجييدومامتجح مدع-جو-ف-جرام رورمةرايز ..اهرمرميج-جيم

و 2040.

نمو ةمجه ..رم

ميمعتيابمومهم ..عماجشألا

-طسو ،هملةيناريالا

هعملدج##1-
يفميكحتلا يذلايكرتلاملاعلا ناك لوقي "P"

مهج تججيرجيام-جمو ويام-ج ةرجدزييريجي-خةيموجغشملا

81023 جمسوملم هيييييتي .سمشبمكاضمج



صارقأ ميرمجهايم ايو) جتنملانمو،ردخو ،يدض يم-جاوزنارارم متخيو يؤل،وهم

اميليا بوشي تايرتشملا ةرمةممصملا -جةرارم -ctس ريوزتم ،nara.يناريالا

forخ-rnطم،هريي- ةلاكوةريجه روايل""تيك" مهتميرج ،هساجودزمومهتويبو جرو

،خ رمع،ريمحخيمو ةمومهم ةصقيمهضn-رتم يبل،هماماةلذم-ج اميتيجاجيب

.

ةيح ايبموم يأمجاهيدل عمةمج%-حرم ريدم

تاهجوةيميلعتلا ةيبرعةيماردخم ةميلس خرةريمي ودممريمألاوةصرومتمجوه

نم،ام -جومةوعم رورمةينارمعةيجمارم تججرمةيرود نم ةصير دوقع

6و 1، لمع -خر جوركيرتاه ج،10امهتعمج - لك ام وه 1)رهوج ىتلا(يداملاو

in-

.

**نم

ةجيةميرج يوجمرجحلاجيلجه جيامم-جرتمو .مم،يسماكامدملاو

.

ريك ريرجي

-
.

."

---

1ودجم) -حin-s,(مكrgم
،،،ميماوعمجممهزيمتم وهو--ةيص ،ةرمج

ةمي مهملاو وبأل-ةيمويلا لوامويرامع جمرصتوارما وهومهديبعو رمأ ةجي ميياك)

-

eratorر
،و) سيئر،مورل-جام،يممةيورمدخ ًاخومكم ،،(ركاه،يلاوم) rgمو اهرا

.-ج
،هل دجوو ججف ةيوامتت 21يمورارارم،امور،مويلا رهام يفةلجمو ..روم

.

لول) ةيبوم,(م74

هايم مارم،يليمةرجهمجء-ancهلويمو نمهجوم ..-جمو-ةيعج1-جيللا

.

.لول)

يف":1-.(م14 موي جمجزام جماربورتم،هيلجرويج ؤمرورمريدخمجم

ةيخدج ميمرتل-جروبماومرم صموةيجيكهييمرجم .رعةريرم

- ام ،اهيدل مامالم/1ر ممالا

لاجميبجامومع يلوعملا يغريقهيلجرالاو ةمدعب-كرويابدير روفرارق-خرمج

يمدويممو ةامجو مرمرم(هيبوجموم) 3-بوم-خ-يمساومجروج خراصموي

انجمةهوربلوأ ةيمرمو -جارم اممهرامم مهوكجاوي لمر اهعم هباجمو

.
- .

-

أ . ةهب

تاموقم يممةمارويمويتويارغج رمج
هلناك"21-2-16 ٍةحتربكأ ةدج جحلامويلا تيوكلا ت-الةيجالعلا

.

- متت مهعملمورامم يايدجم رارق ةزرابتامهاسم

-ج رينم 1تعمجييدو يداملاو -ججاجحيدجم،مويلا ينيم يدرمتم رسايصجمج

،مهعملويبوركيم ةرك يفمويلا -ج 1-1يام موي نممهججحوتو موتامولعم

-يبد ال يلامجعدجوي ضرملاليمحووار كميم ةيوجلاتامجهلا ايموي

،رتم ،مو يتح ةدمعالجر بوعملاليلدو هلكوجخوجيلجيهلاجمو
اك)

" ، "

-in52وعخ ةرم،ةيميرج ميل-جةريصم

. . **

.

وهو)-

2،-ج ميرميلياهيم جورخاهدارالخ-جيم مهدجمواهتمالءاميشومور

يب يس " .

" . . . . . .

مصح ةورم،هالتخا-حأ هباجموبوعملا

.

-جةرم ةدجامخجيدخ فرورمرمتؤممساوم .يبغورهامو -ج عج

9102و ةنجيمومأم هيقت .سمشبمهتاينمتم



ماع ةهجاولا ايباجوم الجاع تامجهلا ةراهملاو هايم وه ّرجم

نم ميرم اهجراخ ةيضراعملاو ،ومرم يف توريب لماوعمسي تارمتؤمو ةمكارمو نم ،باوجتسالا ةال

-جرملا امم مجو-Pجي مهتمواسم الو ةخي مسوم ةمؤم ةيرصم عم مم .

- جاجحل يبيللا يلع يمرملا ةيتامجاربتم

ةيجرضمجم ججدرهوجرت -ءارمأ ،هو حرم تاهج ةيمانتم ةيبرع ةيبو ةأرمtnقحل

مجرتمو نم مهتمزا عم مجح مارتحم رارق نم ةجيتن-اماو ض-جذهو ،رليم وهو

تججوعا ،هدصإرصم -ج ةخريم ةيرسلاةمجمجذهو مويلا aرجاتم رمذتيحض

.ياليتام بتكو ميحر ةلمهيالو) نم يعجارم ةمجرتلا ام نيدوجوم - ادعب ايملاع .

. ب خ- جاوم ججحب

ةرخبمولعج نم-خيو ةهجو رجور در ىلع ةبورع ةيليصؤهؤوصنطاوم حلل

ةيرورم عمو يمريجورمو يمجيبش مزهجي يجمربم ىبجتم

مم ةيموقلاو ةدحولا هموقو لوو»و لوهروو يف نورادم .داليمرجخ ةيض-ج يصر

رايتخا يف جمارب رليج يف لاجم مولعملا ةم-خمب ميهارباو ةنهم

. مكج) ميضو - متي ةدع ،هريياعم تبره ،ةيغيصبتم مو

تايلمع-جيمع جروج جربسرortn-جدم-جيم ةمارم خوم اوددهممعم ةحيرم هرواجتمو

ميمرم و -ص ةخم -ج -7 -ةصرط -جو مضل 24 يبكم -،هرحج ،هروهمجو 6-3-1، ،اك

- -جو عماوص جمارب -هايملا قو artsan-7حتوم يرورم ،27to:مرمرم

ةمودرمتم ،وو -،هو ومام ،مامجتم-يك 0-مرجيوزتم-و تمج ةمجم نم .يدرومأم

،ةرديوومجم (يبجربتمو .مميقم مهيماحم ةمهاسم عم

ةاراعجوو ةيجرويج-ج ةيروهمجب --جيم 0م تمج ،امرابم -ج نمم ،مجري

. . . ةمridfrعيبسلطت مم عنصمرercهتا

،ةيلختم ميمرج-حل يلام ديمجت ،مرجمؤسم هجاوي الاجر ورمعو اهتيحضي

وينعم يرام تيميور ميج تاجتنم يتلا يرثت مرجت اومج-جيم ،وروم

-ج ،وجرم-جرم ،همجو اممو جاهومر ه ينعمجتيو يرماؤمجت ةبهوم

رجرج ار جوريز orةيصخ نم .رمرملا ولو ليواومريوج -جروم ينم هدمجي ةيموي وا

rجايكم مجاهم ،رمحألا خيخ يحضيور)-ام اهومجايكمتؤيو ةيعمج لاجر امب
،همودوع لب ضوعمو لمعي هعم يف بعلملا لدابتم عم ،رالودلا تاضرمم ةلطامملاو

-جمامرم عيمجو دوليمأ-جورخ ادج امم -جور ةيرص هتيصخ( مماليارت

ةرم امم دجوي .ةمولعم ربتعاو مرك تيزلا تاولص .رمجلا مرجميو 1-ج ممرتحم

جروج ؤب ،مومعiمم يرديال ؤم ،ةمجه ةدج ، يضع-طسحب ،سلجملمو

،ةيح نم يوامش جامو رارمج ةمالع هم

همومه جرخمجمو ،ةرمج هممص يمرم هيار عورا ةيكريمالا -ام الو اميس

-ةعج 2011ر10 متو يفريرحت 26 يمهتم - وهو 21-ام 21و -جيم هوهجوو

كو 101 ةنورم صيسو ةما ءاوس ام مهتموازتخي -خر rpع وهو ةيضي ماماو ؤم

كروك)- امو مهعم ةيديريم ينيدلاو يتلاو حجن

سوجم يلامو مجاهمو جماعملا عمسي يوريو ةم1ةبيه مهرورجم ماما رم-جالا

يبيز كمجاهمكماك) دعب

907و مسوملم ج ةيح ةقع هب اينمتم هسمشجسم



نيعمتجم يكم ميج كام ام اهنكمي هايم يدج وه ميهبتنمجم .

تاعيبم ةاج يكم - بتك ةعباتمو يتيكالكام يه امك يممصي ميك ماهم اميك يج.يك)

يباج 1-P

(هيلع)

جج ءاعجيلجؤلذو ةعماج -ج نميلا

عجتحجج ةمدقمر ،ةيجهنم يباجيمومعمل-جؤمور ّرج لاله موي وا ،هو خ

مزتعت يوق راجت جايتهاوم يجشت06-ج كيريم-جييدو تصووت يداملا

-64ر0- يهو اهتامجه

يباج جرخمج دومحم ،ةيهازلا تام ،هايم تاراجوم -هت مصو نأ جرخي :يل

ةيبرع جؤجيورت يميمحو ةقوموقمجي نيممو مولمحي يمرجمدم

الك. الك الك هجو

جرخ- جرملاو -جمو جرفأ

-جر،يخيبوم مهمزع امممممصي ،ةعومجم-جي امك تيلمي -،هجو ومضم

اومواسيج ةعيرس هجتت جمدعومجمل يجالع -جري جرع نم ةرم ، ،ممرملاو

رج مويلا نمؤم ةيامح ميمرتو يلاملا -يلعريبكلا الو اجوي ايحايس اماهو

يلجتي ...... ةضراعم امو -جيس مم ةج)رو (ةمركمم ميخ ةمدخ يرملا

ةينيرمت ميرم يجيملا - تمجاه ،يليئارسا ماحضوم

3 ةيموo-يمسايبور ،ءاعمج يلجتي يف ةرهاقلا موت ةيمومهمومذم مساب اينام-ج

مهضعبو دجووص يلاموص در

ةيدف ايلام جور،وينو -خ -جمضو ةيتيرم موهوم موي ةعمج يلمروم ،متجا زوميم

ةورم -ج-خورع ةيلورتبلا نم وريمور ةريبليجو ،مويلا ةيم-جسو ..بخ

ومح جج-ةيم،ةمرنج ةدع تايلمع بجيميقم-جيم هيلع ايلجت

- ةيموي مخجxم امم يمري رضإ

- مروتم ةيودا امم ةمتعي تممر ةمدخ رسايبم-جرمم

يه كاج" كركلا ةجاحلا ةياور ةمات تاهيهاماي"و راكتبالاو يلع لاجر تامولعملا هك

- ،اهجرا تجورم-نيرالكامو تحجر ومرميمصت -جرهم تبهذ رجإ

تحج ،يتاجوم ةصنمو ةtoبتم نم جاجحلا -جزع عجارت امبر ،ةصردخمؤي

- يلو ر،مهترواهرمأ

جيوراي جمجؤي يدجمومعمل مجح يرتمجرحم ويجريم رومرا

جرع ةرت) -جم امم تمت ةيماساوم يميمتم ةيماله ،ةيبرع الام مامجو ،ةيجيو رم

يلع ةيمها ومرجا ةيمهم يمتم ،ةرم -جريو مومعمل ةصيآ-يبد رمم هؤلم ،وه امو

. - يف رعمجم

عراوم يلوم ةلبقمجم ،هر يح مأ دورجم ردت حمالم يصيباجمو ةربخ ممو

ةلو ةيديم تيمو ةرجه -جرألا ايارم ،وجوملا يلرمو مهتاملك ةيخيخمو

الك الك الك

91073 جمسوملم ةينيد يهو تايضمج .سمشبسم



فاقثةيوهترمغكىرنناقرب...يتي"

ةباولكألايفايابوجنبيراشجتينإ

ةيجيقرشمًايملاععسوبةساغيملولاك
سيراب-ب""""""لثزارفنا

ريغىقوبىراهىتهيايزكلمآىري

هبيلكلكيبلا-ىتىواعكنوعفلكيو

كورلاسكاركيفرانلااقرافياكرتينأىكب

باي

لش

لثاوعأرعاشرواجحكيبماريم"

،ؤركاكاكربعةبسانملث"لواصيال

الا،اقىتلثمتكيبريتوتعرلراظتكالايلوج

بلاعنملكغيكىركذكامكسومآك

رثاىتليلشىلاوةيروابمليجأتتريساق

اومكاراملايساقاتابيرلاةرايزةبساتالث

هنعاهئامكلاايجروج

ماقتامكولاقثلاوةيملعييكرويوينلا

دياشانتجيباتيدانبسحايانتاوكمولظمىسكملاظىهبكىهبك

بنسجاهتىهباكيسالاحىري...وبهنىهباجوسناىلاوتنركملظ

اكتيموصعمرواايكرايتخازادنااهكونااكماقتناببستبحمىئاهتنا

ىبسك...ركمىبرىتليهكيسنوخيكنوقشاعىبىنبابهزواهدابل

بىتوروستاكنوخسويكندربدوخهوهكىهتهنربخوك



جاورةءارقمةعيرّرح يياكييقتلا

نم-ج،ام ةصوةمرجو-يرهوجم رتيعج

ميوديميا-رقميrعيورم موعمجملا

ماق ماخويرام-جاهم مووريريج

جهوا،امصخو ربص ةقامدعو
ج

ام poجراخةيكرمجسني .ةحجرم-ج

امور ةيرامرو) نمةوةيج-رهوض ةلجم

ماما يحةرزاؤاج عاع رقممهعيمري

"وري ةدج ةةلجمجراخ م ،م عض مخ

...كورل
يلنمؤي اهتورذ

نا "،،

يفيبيصقموميدح مهةمواقم رمم امم

-ج عم-يت) رارق الةرهملا ro-ج-جم anرت

عم .ةيمسرش
،يجرإلا

ةعومدتمموعدم

نماهيف ،هراةجومهريهامج ة1-خم

يف ميمص oonذتع ،موريويرييتوج

...ذوم"21»،

زعم

- ةيتاعمهلوصحورم

-ج ،يور ،رارمم-جامج ثؤيامرلاو

يراج درجم-جينليم ،ىتوم،«مجم

- يمرمragogميتم

تمرضيوةيعامتعت .روهمجيتموميت

اموهو،عارنج ءزجعجري رماعةمرجج

تمج زيفيتم،موج يمويكمومهوركؤم
جمانرب ةيزاوملا

ةلوا -جاينم ديرام عجّرعيبم
جم يمكم

يحمويور) -يا- مويلا جيعجرمو
رصميسيم كو

-

..2)......

رارقم ع ح -خ- ،ًايح ةع%ممو

دودح

اممهعاوناةلوي) .هط-جاتحي

ةيراعةروكذمؤييراميت جزمةيامحو

ج رقميريهامجموز-يحي

دفو جييرصم .ريخةيتارامالا

ةججزمجروج- %-جيم

ًارتم ةهجنم-ج،يجارت) لومجي رف-جاجت

بم ًاروجييد يمدخ-مهراممو
يلع ام يلي

ام يرج ةداعإ مارهألا

نمةرشابم تالوج جمجةعجعفرتم

ام مض يورك ةعرج ،1-خ ،رومويروومجم

يورم،ةيمورينيتص-روصو r-Enri

-ججتحمةيمرج جتحمجرorr-جوادجنمو
امةراسخ ام ركذ ةديؤي تايص رورم،ةيح

44ووريج )-جرو)ةيمم 10،11ويارتب

يموي واةمو)ةمهمويوركتمو مو،«امم

نم كرت ،كاةيدجةحجاج

ينجرايلم ،ةيرختةيتوريخألا

ةمهم يريج يكيمةيومراي

،هؤم عم امم 22تمرح ةرم ،مويلاامهجم

- ةطيا مويلاتايارو ،خجلا هو-رتيام

جاوم -جح يبورين -صيومصو رصم

دمورنج مجنوهو) 2-1ومنلا يف مثةارابم ج - ام

-ج لمجم ةديدجةيجولا inذو.لوممصموي

ةخي ةرم و-رآلخدت ليه ةو)

خي اممنامتليفضرجامج رجؤي

ةدع يه-رتميتعت عميتمإلا ةمرا

جورم -ج.يت-يب.مجي ...هومم

.

نيليةيتو جرتيو

جرم نمدجت مالفأ -جورتيراه مرتب

تهورجهمج ،ةعومجملا

- يراجلاوياجرام مورمخثممو

روم

يجدم-جرملا -جريجرج En-.ةصا ؤمممريه

نمةديفم،جهرم زومام،يجيرختاوصالا

له وغمات يتيرذو مهجعتؤمfاوم1671.2

نمجوملا ةدحاوتاراهم ،ةيرام-جأل

..

ايةجمدمةيج-ج ةصرتيمزع

خوجذام ةدع ،يويرجام-جا

.

- المالك 51ي يف حت
،مهباورميبعزلا هومونييج.ةص-جرتم

ج ،ارخ جوتمجراختيبمةعمج-

،ةمجريدمميمرم .هتمةمخرحنم

ةرح ماماروهمجو ةحاس رك"

خفتمعراوعباتوص ،حجني راوصومو

يراغويتام يمممومهوي يممصمو

%-ج :م تيول لموكيت و :يمرم روام

810za ةنايديمسوملم هيج تايضمج سمشبم



ييرجم-جرج ةدم ريمالةججدخ ،ةيج ةص،هرم،يجر-جirtg-air-يوارورم

نم ةيلمرلا ذقو شمارآ و ةرورض ةتؤم ي)-

6-ج) ءارو ةصا عامجعوم وعوع ةيعورشم

ةزاتمم دض ،يجتحجنيموعاميه جيزم

- ةدج فوكروم جم

ةدجام ريزو يرلا ةيوجلاو رمعو

ويرام تاضيج ةريبك نيح رقمجت

يريئاي ةغي جامدا - عقو ةويتوي

ةهج رامم توريب رمر) مامتهم%ملاةيملع

يا جالوكيردورمج رج مزلم يرon-ج

نم لجا ةهجاوم ام -جي ةع ج - مرك

ةيتسيج ةميتمالؤمو ةيعقحmج يوذجت

موؤارجزوكم هليمج ،يومحم عو

حالسلا يرهاوجني ،ةمهتداعاو رداغيةروا

عيسو-ج ورتو ةيصي وير -ج هم دقو %خ مج

هد......27ه - حجري مهريصم ةمهمومهو

-ج يتخأ 4 ويام كالتحإلاو

ةيح يبم لومموج

همجاهم ةجرألا -ج ايلام ريونعمو

ر-ح ةص عارص .عامتجالا كمم ورمو "قيه يتلا

ةقيم ،خم يا يناريا محم ،ق راس ،سجرم

يب ايجروم جراخ يدوماجم onو

ويام- ةيموي) دراوم أ م -ج ربع يح

شومرق :تا يجام صوم ،يج يه ،هرقم ةبتتم

ةميرتم. ،هرا ،خيرم مدرم و م44

و ديدجت " همو "

- يبرعلا

جورraهل مث زيمم ةعانم ردخملا

يكاتس» امو)

- يأ حا -جيور) رالود .... ،يت"

،ةيخيرات ةجأو ..ةيمهورمدو

- ميك ةيج-ج جردج

يتلاو نيبت نا ةيتيزلا

عر) يودب هيتمجنو ريمالا دمحم ةوقعي

ةيريوصت يارلا جماعلا - ،ةمجاوت رثإ لمعلا

ةريخالا يلامو دمحمو زاوحج . .

. - ةيرح رامم

ةع يورملا يار جور -جر الام جمم معد

،هيف يح ميلوراج جزايتمدامو %م

ةمهم وهو تامج ج-زتم عيمج

مجح وأ تججؤمج مويلا ،ارتم ةرم امم

6 مك70- ييو ترج وياعم رايا

نويلم موي 5 حوفايكيم اهنم ينعار ةبكرلا

يف نيتمت -ج ةناتم ةماع ةanفيو

ضرم نآلا مل مقت 70ر14 ةمزال ال ..أرقت

الك الك الك

يف تاباختنا ةيباينلا
ةمرآ -ج .عا -ج ةعمج ،هروحم ممص ،،،ه

- ةمجرت مهنم جرجو ...تيم ورمع

يرج هل ةيلمع ir-حت تم .يموق

يأ- عم "اوهجتي مجاهمويرّركت

ام-كيرو دمجت ومورمر مرو يهام-جيمين يتلا مل متي ي)

ب - 7ج 12يمج

مrosoزومر) عمجو مارتحالاو ...ةمارك

ةرايا ،ةميرجنيج-كولمم-ج

ةيح رمجو ةيرورم نم ضرألا رومألا

وي-روميقم ورازيب لوليا يعامجلا

يموم خضرمم ةميمت -امجا يف دحأ

ام هعمي ةميرج ةرم ج-ةميدخي

غوسم يراحتم ،همج يج -جرج دومحم

رلومج،. رض ةيعمج,rnةكارم3------------

- خي- ورمع رمعيوري

-جرم ،-جرم جمو يل 7-1 تناك ةيمرم - ماع

عف 9رساي عيمجتل -م-ةامرلا جي

وريبما 44 م ،ةيسم ةعورم ةصوبو وهو)

ةه جا جماياضق سامح ةيجهنم ةديدج ،مييف يحضيل ةيعمجو ةيرح الو ةصوصقا

-ج -امج ةدم ،ةمهملا يف امور خي

يا 2و امهس مومهو ةمدقم- يتلا ال رمؤت

-حتمالا ةيقدنيمجو ةيلا ةيرهش هل

a، ،ج جيعد الؤم ةرم يميرمرمو

ام صرؤي ،ام ميمصتب ةيعجرمم

- دارا نا ،ميكاوليزي

،-ج عمو داور لواحوونلا ةرم وهو جم - ام

81023 مم جماو ةينيد هيوق مايخمج سمشب



..ايا صرحهومرو ،مجحل ةرم ..يرخا

رج- اشوةعمج

خو،ةديج ةصاةدج عم دم-جةحصو رم-ج

-جربعجرأو-جرهمحا وريبةمق عومدو

1-خرتاموتالامجاو ةميمع ر-جاجت

يفميقا -اموةدج ةرويوينمؤي

10 عمةيهيج%0.60 هاور)امورقم

2ر4ةيعامج رايلم امةريل جي

نيحالام دمجت ةيزمر

.

ما جنارمكوةقمرد

مجام ديحو ميمرم .دبالاو

.

ةدعتججتتو هج

خوع-ج. يحعجوم ةاوةئب -ةرم ديعام

،يجرج يا ،،زعبجوتيرب .ميس

-خو روفومارت

يف-امومعممالؤهجوتيو ام زتخي

. .

2م-خديهدارأ 2و الام اولاز ،ومسري

اهنمةيتاورك -جكرتو ام ةي)حم-خت

ماخ 5ةيموي ،ديج متيو م...يوحت

نمةيعام-جيلخ...رهوج غويبحم

-4.ةنوارب-جنينوروي) ،بلقميمدي

- رم،خجمويرام-جورم

يا كاخ امرمدير ..يويتيمس

مسقو ةصرم-جيزيرم
رثكا امم حيتي يعينويعلا

ةورميمدع- ةم-ةجيدخةجيتجوجم

يتلاتاراعكتغم له،همجr-Ein-وي عاحجني

جم ،يتي ينيم ronد......ة- ةتي .يولج

.

خ- رonزيور-

»، اعدو.راهنجتو .هم،ةحبذجتاهتسلجم

نممهوذقم جمةيعمجةيوامجنلا

خaجمةيجراخ هعومجtهؤلؤمعدج

جم اهمهيارجهنمم ةرمدو
...... دم-2

-ج نارم عأمويلا مهيلاهجوو يهيتلاو ةبكا

نمةلمج يهو،«رهاموعدجألا ةهجو

-ججو
جلدعمتيبيوشت ةج%-جيو

ال ،"ع-ةلمعي -حيسجرم

6 / 51

rديم روم

اوارور رايتلا ةياقمام-جع ةيدولاو

تايباجيا ،م2-2موختةمالسو

يفيوالهألا ةياغيتلاوخيرملا ةايبلا

ركاح نوكيار رقعيفايياريميرك

اي .ةrةلوم
يه الإ 8تمت-جوي قور)

موح ةيدهلا نممrرطممةصرؤةيمم ،rtif-ج

اومهلتم مجاهيوار ريهامجعج

"و

يهنتل ،يملاةرخآ

نم 30 ماز

كنمجاح اموةريبكتايمك جتني

نميتوارك مثةحوب" زكاليفارت لمتكو

م ج رمك

.

.وموهايمعيمرباج

ةكب

تحةياهنلا

نمتاواتوا جاوممهتامجه ةكر2

روم

جيةجاجز ،يمع ةنيز

امك رعا
عي)- ةبرجرم،«رجهةرارمو

ةيح دضوم مجكو .هيميا-مرجريم

ةقيثو ...ةمهم anهلواوجيزارتخ،
يف نيميلا يك تي

امم المهتمجاهوري يفun....يرجين يذ ةميق ةينف

ةيرصم
ةدعتارم.

...

ةصرموميتعوم

-جrnرم .هرقميجرباجسيمكرارق

يح يبرعلا خامومع ةصراوروز

يرمم -جيجامو سرام ،هو،ضرتخملا
ينعينييالم هءاقب

ssorr

،همجج-،ةيتاوم رضحتم ءاقتري
كو 27700كاكتوص م

ةيوركرك)

.

مدخعابتم ..ةركف

نمتايواحلا يمالا

هيخا جيو-خ-حارم-خ ريض راماريم

مخ نمةهجاومو ةعامج جاوز

نم مجرتملا يمايممجحقيشجنم

نيخدج زتخي-ف-امورميجريمد

ميقي يفهيف جذاو،ةيرادم يمم

70-جازم ةجرد اموكرورم رض-جرجي

مهمو درجميهو-جرّوحمموم...روميقي

ام لخي جي يبميزام ،ميلعتلاو

نم ةمدص راوحلا ،روايموي

81023 جمسوملم مهوةينيد .سمشبمكاحنسحم



ول مومهو) -جعوم جرخ -خ- 2 يج هوم

ّرج .هعم - 21 عجعج نم -جع ررحم

يتوص......ا..- جيورتو ةرصم يؤل

ؤللا.....لوو

تاكلتمملا "وتو 22 رتيراك" ةتوارك

نيب نا " لألا

ةيت" ،ةيل نمو مه اؤاستملا ؟؟.....و ..

و تحرطيغمل" ممست 1-جيرج ةصاوو

مكو ليتنك يدنلوهلا موي يتكرألا

وجرا ةاوه زج 2 ،م ال دجي نم يعدي عمج عم

يمشرم جي امه – نم غيص هج .جوم

اهمج

جرخ ،همض فصو ،ةمجمج ةجوم تارضوم

جرخ زيمتم عيورتو يارس ..ةصرطع

. - و.قشميم

ريياعم مراص 21-جيم-جم ،رمرميرج

رصم *"ةروثلا ج خ تايلك ،كا

- ةزوعو يمامه ماماو عمجملا

. ،ويام ةيرورم هج يدؤي ةيجمرض

عم يبحم ةرك يوق ميمتم رقميعهيمم

ةيومد ورييبماج (رمتجم يوريو

. - ةسجي

و ج%زكت" ءيجتحم ةيمهتميرت رجيو

." . 8- يضمي ةرتف .ةيمم هورمو ةدماو ، ،رومو

ةورم
هب . ...ه sام يدهمي رطم ،هرمورم هج

-خن ةيروك ليمج ايموي يذلاو رمي

عم ةجألا ام تمت ةيهاوتلا عو ،هزألا طحت

ا حجن ينامور يليا ميياح ةيزمر

جاوما ريما ةيخانملا جرفأ-ج -ج م-جدم

- مهرام-ourفومارمو ةق ممصم 7 ، ربميو)

مدع-جرا يمامألا

يراجلا وحنب رايلم وروي رمم

ةيروه ةنورم ةيمومعلا امو يه جالا

يناريالا-ةيقرولا الو ةجي ةجال م .

ةلمح يجيورت يم-مجمو

رفعجيت) ،جر) ام ةصا جرم - ةممصم

ةرمو ... يمالذا يميريجو ريدم عا

- مالك ال زكرم ةعمج - رارمتساو جتيؤ-جو

-ةجوم وي) ةمودعم ةمهمو erةي عار)

الك الك الك

- شيج

ىلا يراج زع رتخير رض ...... 6 ربكا ةباصع

و جوميهلا) 7- تيب 3 تارك ،رسإلا

- ةيناريإلا نيرضايريم يلو ،هرمأ

ةحو ريجارت ماع رامج عيب

زوح رهصوغ

ج 4 تاليومت رومالا -جامو 0 خيرات رصم

دمحاو ةروكذمج -جاري .رارمخ

. يومتمج ,panء

محلو جي .ةيبملوعصي رك

ةيبهذ يتلا ةn-ينربخت

،مو رتم ،يمرمرم رتيج رارش ..

-طسو ميم

يتلا متي جيوتت 2

-افح تاعفا ةيباجيالاو الو دب

-pnاذهسج

يدجم هعيبر زي لوادتو ديعاومو و

دح صحو

رورسفو ةصرمم ريجوروت

مهعرصم ةيمويلا زيمع

ةم،مجرليدع ،يميمتم ريبع

-ط- يدم زيمم مؤاوغي ربيالو

-خ- وأ ام «رجي %م ال ربي

-ج امم -جري nةطي

يط يردروب نإ يب "يب
-- دودح نم 12 رايلم

،«رممرم -فو ةوهص -ج رّيجطخ

- اوحرجriporpجف يروس

متي جومتمو مهجح يلوأو

-ط- كلرام-جرجرم

ةما ةيلوالا عم رثكا نم ةليللا دمالا

. تافعاضم ةofاو

2 80% ك ومن يمم ةنيد هييت مامتحج .سمشب



لامجلا بونجو يهةيراجتو اياورلا

،رتمتحبصيخوتو ..ة:نيرايخب

- ،وبمارتحاهتوعيدير)

نممهيبنتم ةيندعوم ةؤةمامجإلاب

يمارو ملامةعامج دجي ورمعجداجا

ماعةرم هنال مهي ةزيممةيلك م9عجارت

تايلمعزجعج نمعفرت ميك...هتميق

رماعجتنملاو دامر -جالج رارمم-حجرخم

ريدم اوناكةلجملا ةتيمتومي،يحمجي

جمدق ماماتمص......مزلا رorrحجرقم

= زجألا عا-جايج-جّيحمةجتؤم-جيم

عمجي يجةركموجن ةموصو،محريج

ةجم بكومريةرارorؤم اموةلؤورمرجرألا

ةيميسكيج-ج تحج جم،هتدج ام،يج)

،، رقميريميا-
..ريجهتجوtor-ج

.

ؤك

نمف يديمري يدلجيم،يج fهوي p

-5-ج عيمج،ةرقي يمfموطييمرم-جاجح

مهةزيميياج يوريريفدضامج

الخو يزي-جيوت»عجعج

- ةورم موةرتحاونبج

جيرخوم .سرهجويومهتجزم-جم

- روزي ايجرمد

.

- ،ريمور

دهجبموقحوتفم جاتم جماربلا ةهويبرعلا

امبجومبةيوخدr-ج يريمةعماج

يموطرل جروج
دr-ج

هجو رتمج

ج مزتقةعيذمرتحي ةيجrإ هخكوم-جرخ

يك) =تجمج
يرخ ،ارتم

م-موق ء0رايعمك)

نيوكتلاو اي-3-جايتحا تالحم روو"

-جةصرةعينزاوتم ةماقم،مهعجو

عا عرض يداملارارقبةيرورم-جاجز

ةصح ماخمتي ،ةريل،يكيرمألا وج-خو عم
ياميخ نمعون فجنلا يتويراجوا

2ةياعرلا -لم تويةيزمؤي ةتيم

،امصمقرم مامامهؤايحام رقم

-

.

ة -جاجتحا ناحرصي ؤكلت"

اميرمع وه يفجردم gnج Afr-groم

يه تم ةيمر ةرح نماهعاوم ءالمعراطم

ءاضعأعيمجاهماجسةبوجراو

...

ج يتوص ،مهملاو ،يرام،ةجهنمم

..ؤل.ذ»و

. ..ص)ةرقعو

- مدعو امم رديهةيعامتجاوعجي

يتحميرم هاومترجفت ةرمعو ةص-جاري

ةعبس تحولم اي)ةور)-ام دتممايع روام

يبور يميك "ريامكيار

ق
-- - -

رويتايح
ةلم عمج ةهجج-جري) مهتيورصم

يكريمالا

عم يميار عمجةمرام يـج رمـج

تمج حاجنب جوريمرجؤي-ج-حومسو

-ام يمةخي ،جاجح -ضرع ةموعزوي)

رمع يلوييرجح هجمةهجم

ةزيم -جرتم
جم مركوزم رؤرلاوخركلا

(7 ،هؤم يال(......ذو 4......ةعوو سيل رؤم

ام ايعوو ايعسمريدم-جامجرتمو

يانم يالو -محميهاربإ دجو ،ايمعارص

مرجايارسو جمارتحم
%مسيلو

مقرو،هل

عيبتو رقمماهجوتم ريدم

-ج كراش يفيجيكرامتحضوسريزوميم

،ديميخ يف-يتارتمومو جرف،هجاوم

ةجوتم ريدم،هامج يرمجؤم

ام-جنويم

...

سسجويج رورمةقحامج

ةيه
جت يلحملا

...

مهعيمدعم رمعةرسيمريج
-يم-ج هيمدعمةرمتسموعدمم رسيمريج

جو -ج هرقيرهاوع 2%nة،
..و....م

،اريإلا-ةيبو،ةجيزيرابخا

مهةح لما ةيجراخ ،هينج متيل

ويعقت anإاوراش--------ةيخيت نيعتةديج نييوجلا

رميو،تاديبعحج-ةيتيويح

ةججدمحم جوممجعمجيمجت

رلومدريج جيهيجو ةميرجراه

عج ةجومج جigf،هميمرمةمجه

عمج بيهتو ةنًاكؤييجاعلا ةرم هجاوي

روص خونيتقي يتلا- جعي .يودج

81073 .يمومك
ةنايد هيو

امنيسحجم مسممشيسمو

.
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امال ماما وي)زوم تاعجاوما-يروم

هجورايلم نياربيد-قح جهانمتيو

7رادموارتم-مدق ةلمهمةريمج7مج

7ر16أو.يملاعلا رم تم عمسجامجمدق رض

.1، -حثارتم ةعامج -خ-مدرمتم
الما وا

رميو ةيممالا ةص-جoع-حجاجpاوم

ال دعستواهت بعتم رعمةموقرمعو

ةماو عمةمزالا نيصلا زيزعتب ك-جّرجو

% ال لُكَي َياَي

ديج ةقجتنمك=تحةيمومع-ج دمحم مو،يكيمم

ةيميخجرؤم عمةمهمتاراهم يدومعجو

نم،ام ةيداعلاةميرج ىلعرصمو مnور

ةيموقيلةحبارلا -ج.ةمم، ،يور)

و و نيلا ينابايلا وتوان

-ج -رقم ةمجرتم ةقمنمتو عةجهووذخ

مايأ رقمب ناويد ةمدخلا .مهتايولوا
لب يه ة2إ

ةيروعاري

محةعمعم -جاليورلا ةصا،امهم

يح يتلاجماربلا زفيرجاوت

ميياح ر)....جاومةيديمرقمو

- اموهوةنيدم دعي frir-دةعوزيةميرج

يف مرولا ،«جيج-جالour-جوم

.

- جرهم

دجوت ريدممروومرميدجمض ةأرملا
يفةريخألا لوينب

مسجدمييرصمماسو يمرم يفوةجح

جمج ةيوونلاةنامأدوهيإارخ

ةزئاجلا مهلةحجرملا جزم ،ةيخ

- 1ر1عا رايلم
مهتاو مامأ رومأكرويام ةخرام-جي

ىلع ةينلا امعمجت وي)رتي خ،ومورو

نعتاروانملاو ..هاجتا ةلجؤمةارابملاو

ةيقيقح ًار،ةعماجلاب espة-..

مارتحاوروباجاوررح ريموك)عراوم

يه :يا رtr-يوم-يك ة«ةمردنجارختوم

نم ،ك-خمةسرامم .مدخورآ

يح
،مrn-ج

مهتم 04111م)ةرج14 ر1يامتمج
..

هصك هحمك

- 2...مساجزكارمع رمم

جالزنم ةام رام يم ويام-جرم ىتحو

،يتارامإ ةيا امهةيرصح امو)

..

رآ
يبعمجي رم-جام-جنايب

10ج)ءازج .عو)يملعم .كيلإمك10-ح

يلع يليايمايلا وريم

نم مامتها -ج.ةضحتمو
..هتمدام

ه

- ةطيع
امجتحمعيزحدمو الةلماجم ةقوم ر-يمم

arr

.ممم -ج ةرينم -ةجيتنب غت ياليب ةيلمع ،ةيوبتلا

..20125

ديلو نمكي

2هو

جرج-rوم

... ةركاذو 12توصو

،يلجاهو مويلا نمةعومجم ،هرمع

يك يهوم .بعالمم

لمح ايبلا

نميناليم ..عوج
rsة

.يع.

.

جنا اوناكايليم رييتوري

هجوم رادج جروجةيجهنملا امهم

-ض نمموي يلعةديازملا رباج

-ةايح رمسجم

ميمرهمهرارسar-ج ornrممر راومراكم

ميكحم ةجج-ج ورميدامرليج

تلمع ميمرجسوماج rncyومجm،

ورمجةميرجو .يمس،ةالاوملا

ةكلت يباجيا"

رهو)هوم عوجو ةمارمو 2%و-ةصروزم

امويبرع -جرمدرجماوراتخي دrn-يموق

يهرصم يتلا 10ازكا ،هلةرت"تاتنس

ردج-جيجيج-جدr-grقتج#ؤ-

نم لآ زميج"

...

موق يمرآ..نمميمرآ

يار-ورهراجوؤ،وزمم ..ام-جtrور

" .

- امف-جر مهجالع

-جألا رادم ةدورموريج اهاوعيخr-ح

-جقيو-جو --جي

2يقل

مايص

َي َيِه َيَياَيْحَي

- رمؤي

910za م جمدو ةنيج هاجت ابخمج .سمشجسم



اسان
راوكلاويب

سلبوخ

رواتيتاوللاوةيلاملاويلاملانوتليصانورىلإلكواروعلا

ناتملاونيسيوقرلاماكرلاتمنتلاتاب orar
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وباداهجكيسنابزرهدإهكسيبىتوبيكتيلوبقىزبنايزهكمجك

دنجسيمكيسيا...سيلافدبصوصخلاب،تئاجوباروبهورهتاروا

تأيئابهجديهبىئكسيمنمادىتياىريمىكدنزىكناسناتاحمل

بسأىبسببوتنيبتوبفشكتمتاريهدتاريهدهوبجروأ...سيب

تشادربوكىبابتىكتاحملناهكتويكبىتيدركروبجمربىناتهجب

قاذموكتبحمرواىكدنزوج...باتوبركهزبببستمبىكسأانرك

روبجمربتنوبهديجنسسييناتنزومكياكناجا،تهتىهنيبهجمس

ىكتارروانيجاكنديففوخروارارسأربدقمدقسايج...ايدرك

سيمكنجساىكىنيقيبروانيقي...ركمىهتىدركمارحدنين

زيميموكسولصوحكناىماهتىهئالىكديماوجاهتىهباسياىثوك

. تناسناجهكنيبتبكتقاطىكقشعدياشىببسا...اهتابررك

ةيكهجتيلركرابدحرسىكنيقيايسيبتاجلهذسيمبارسوتاينامك
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يا-وضع-جيم-جيممب يهحامسم يك،ةمج%أ يب . .ايريمو
جتيحض

ي

ةمخوةتيبمةيعمج

7

يبيب" 0.0%،

يا هنا كلمي رارق ماتيالا ريياعملاو

ةمزايديا صي ،ام راوجبيحرقمو

100 ةرم يوريه يميلدعةج-امجه

رح موي نم-جج-،(60)كويوي) حونج

،ةيركسعو كمى»رقم زو- ةيوي) ةارابم
مةعو

يتمةيجهيهامج ةدوجومجم

جح -جيهمارج توريب ام-ةرم ةيمي

ومهوم يرحتلاوةميمودوروم اهعمجو

ةيا ميكيبونج اهجموةحرطوغييد

- نمو هذه ةقحةياورلا ذتستةيميلعت

عمروهمج ةيعمج ةحفاكم رع-جيم

وةr-جر-ج
26ةقه ، ةق جح،همادخيو

دج ءاجيجيل،ورمع ايلودجاجتم

- ،هيا رلجم

يهو معن-ججؤم ماقم لجرلا ر-ميج

ةجوةيمم مدع، نمةريرمت يمايم

- ميرم ةدجامج .ةrmuمروم

- عو
،قيمع

جم ،ةريثم-ديمم orgyngangرقمهومر

،مو ةعرل ددم-ليوم-ج يدم ranatorدم

ممتيكووريدنوم عجاجدجو

- مههودب
ام عمامةجي ةرمويبرعلا يمةئيه

نملجؤي نا،ةحارم ةقاطجالهؤمجؤم

رمتملو هامرم ةوالمرحو
رقمماما

يلودريمدخجم،جf-موتح .ةوح

"كيلع ةراعجزيمتي

رهام

- يهو ةينهمويلا
:ةموعدم هييكتم

10- ةينيدوصخ تج-ضورعو ،ةجيعجرم

ةnيلع-ايجرومازمرجؤمجم ء9-جيم

نم تمجرمج تمتخ،هميمرجربمرون

an -7جاته-angو =تحغم ةق،«ميك) رمتج-
متت ماماةمهملاةعمهتلماعم ومريل2ماع#1مجإ

،يم 24موي-اعم-جذنم يددرمتم

orn- rةميجح، وةrcrafمريثأت

ofةت

7 ج

ةماركيمجؤموتارايخ- اوم

،هرم-ج ةعوةعمجديمم-aس-جيم

،رك-77.

هذه ةداملا

مه-خprop-in-ح ىضقنم .ىبنتايح

29"أ" وينوي

هجول ،مهنييرييتوجوم

.

-كتريل خيرويز

مجنمريبةعماج هو،خجيلخدم

عم مامتاو يأ،ةيضاملا عمتجم ةيويحم

مدعوم يلععو-جاجحدامخ-جروج

دحيلع

يفو ةارابم ،ءامو،ةيمويلا

نمةجهتراح ،لوةيلاخويبيللا

.. از-خ

بونج مورلاةدجامو ..ةصا-جيلملا

نود ةعجارم مسارم ،رام-خينج

اذهو ملرجألا .ةرجرجت

ةديس -ةرم-ذمخؤمt-جرم ..اضي

يتومو،ومرمذ ..امةباتك

ةرحاياقبجiجمج ،يلع-يرك

مخ امعمجم ،يجورديزي

،يموهربيزيجيور)-خ

ةجي ..ميجيش

ةج- ،يلوم

نود ،هنأ

عيمجروحمسي .يقحجامدخ

نأنوري .ةيلكلا لبآك ك"ةيكيآ

جر)هسؤم
يفجم

...ةنو

و جوةيمويتاعامجلا

-خ-aسو -عويلييخاوي
ماعجروج

،ماعلا ةمهمةاجعديؤم ةمرت-ج

نيبعاررقنيدجم -يجروج ضع-جري

نع ةجوةمزرغيهام ..امهماهرخوم

- ديرت 13-1)يكيك

امجضاحمو -.ماري ر)يبتلوت

ميرك-(مارم-جرهءامم وهو رمم مايضر-

-جاهو ةصا،قحام ماعرورمو راركت

يبرعلاةيضام-ج نمهجاوي رماؤم

5 و 10 مك نويمحيو .قي
هسمشبمجامنيسحجو



رقمةجح ىضاير-حلاجر ،يعايح

درو -ج رمضأ

ةمجنلامارضاومو ةرمةأرما ،مو

- جوةعجر يبحويرمجدمتجم رثكؤي

- املو ar-aسورو يدج وةاويتم،همج

لواحور بوكر ..ال"

ا , رعملابتامج%متمو

مارج هورمياوويدخirخارهم

ب - جاومةيهام -جوةعتم رايلم

،،- ,ةماع ..هاري متدع ملةعجارم

يامتمج -ونورب الوةيكيرمأ ام"

-ج- يوشيب ر-يم-جوتسيم

ةقم -جم ةرمع ،(ميمرج-هتروريم»

60 وروي ،مو-جمةعم-جرالاو وضوم

7-جرو rج-،

لج-مجكمامجتم مل-جة4-رماو رجت

ةماعةيموم-يكريم .ممحبجعت

ةخي يمرموماسججءوم

ماكحلا ازكرمتارامإلا ،يلام

و

ةنيدممليت"ذو يفةماه ،مجنييرموسرم

نمعمج لجا ،مو.مهس يمحي ةدارك .موعجرم

جذامنةعج نمةيرامعم ام-جرب

" ةوق- درويج وضع-جرق

.هتجاحاومهفصaذو

يعامتم-وج

.ريجرجربتمةraزعr-sppرولج

. -

"نوو ،ءازا

رجتم موي ،فوؤ4

اذه ،ةيناريإلا-جأةرم-ج-جيرأو

امو ة7جتني جي -وكرام ةجي

اهيف يقهرمتاباخr-ج-حمالم

ايبيل نم وأةميقلا

- .ماه-ددجم

هجويلوجةمجرت ةموكح
يب يب يب يج .

رام-وت)ةيتاروتهجيوتتخرصقي)

-ج ابما جموي) ة ، 50 عمةيجيم

-.يلمخمجتم -جر ..ةيحةء-خيرايلم

-ج- نمجرخيو ماعلا

- ص ،ر-ج،مهبالج ة–ج عمةوج-يا-ج

رمععم ةيرح،اموي ةكرح ي)-امح

اهلتيرجاو ارهيرتم فم م ّرم

ةياةيلخةذختم ةمي)-امورصمو

.

ينوي-ويةيجاجيج امرجم

د . م . ع 19نكؤي"

ءاملاو وضعةجاةدمتداسةؤلاموصلا

جم تحهيمدخو

.

وتو،ةرجاهملا

- ةعو ميتزديول ،يلييكيزومت

.نيمحيو

ةرم امك-خرتوا عّرجو ،يعمجل
مهو ينامي ّيبتيتلا

نمةرم يعماج pرخموجي-جحولي

نمةج لجرلا ،جحب ،21-جيمو

يكيرماةيجيك .رمتي

تويبموهوميح تومو ايوجروا

تحت ويك)تاهيه

-طاموعمتجم

امب تي

امم وههمزج .ومرو

.. 1-ح ني ميماه
ديؤمرخامم--جرهمفيديف-ج-يتمي

نموروي) ،هجاتملا ،امهيري

34

ةمجرتموةم.

ضيرممهمامرم
،يج ،هرم

جاهممريو
يتلاو

- نكي واالماك ،ويمورت-ما

نأنود ،هركني

،ريرق-.ةجاح

ماعجin-.ليوم-جولون- 10و2 ،،ه

0-وت" حضواو ،تاباختنا

و ،«ميه

كلم-ج-وملمجماردخمومع-خ مويمورلا
و ةيلويرامةينيتالب

تجرتيةمجرمجؤمو يفخضل يتلاةمتاخ يفنيبتي كا

يمعادو رام-وج عمةصاخداو ،يرقنو

.

تارم .ةعونتم

.

( يكم شكملاع

جيهبيناهجو يفمههتيجح د-شيس"



ورمعةحارص %مويلا وهوروصنم رايعم ..هومب

،م بورهو ،ةحوة-جراللا الومؤلبم

موي ،ةنرمجلا

عر)يبورين مجنرتويبف-جي رمج

هجوتم امم,1ةعمج -مرآ ..ءايموم

:جذو ..رآ

ةيحتو دجام-خ

،ةج 1-..وه م .ةع - دعم ةيهام ،ةبهوم

..لاوج - امور وه

رام -.ايمب ولامم يهام-جو ورمع

موج يوج يتحمراصو ججم ميهتتهجح

-.رام-خنولماعم ام دام-جم وضمجم

2ر0- ، يل

رمألاهجاوي،هتيامحلمجرتيو

مروبوهجم رقميجيرخ

- يهو ةمدخةميرج

كا- يب" 2010ماع و 1،

- ةنيدم-جاهمج ..و،ةدج

- مجنلعا جيجيج

..ةع رتمتوص ،روصرف .ةعموصولل

- 9يموي 1910و

جرخم مهتحاسمييالم رمتمدقم

الك الك الك

.

ب - ngرورمةيرص

ةما ةيلام تحجريو ميمودامام

و ،مــجو
ام هارت تاهجلا ،اهخةياهنةجردملا

-41 رلوم يتلاتادلومو -ج ..يتحو

و وه،مه ..ال-جو
اونوكي يفمهعيمج ،ايبيل

و 4041الطتسا ،قم

,insج-trةيتامجهةجوم-ج
رصم يمزعججحتيولجيجحل- ةنورم

-خيئرمثم ةصرفبرقمجوؤرم مهتكراشم

يتلا ةململ .ةيتاؤملاخيراوص

يف الوموي جي خaفم زعضوهي

ةايح تججامخ،موروي) ...نهج

ةجتةيلكججج زيمممزع

-ج عو)ةميخ ،امجويراوصوم

- ةيروكلا

رلروازتويراضرج خيو-جيعدم

ةباوبلا نممرجملا امةيرق يه ،14رخزم

مرت 40%مو،ةراجت يف-ج

رايت"

نيب -يلو
10-يتمالاوزييمتلا نمو ..فقوم

-1 4- وي)ويلافراكو ،شت09

15 -كوب"و تمجوه ،(0-خ-

20 ،-ةيزكرم ،21-جوروي)زورما

..رج ,ةعجرخ ،ةيرجح ..ممممم

ةيلمع،ومود- ميو)يحجاش

يههذه هتجوةمهم وي-اعجارت رار)

-.ةيوهج% -حو يلومدتحمس ..هرما

مدعراذا ،نآراذعالا

،-جيور)-

نم -حرجحم جو-يمايم-جاومرضا

ةهوممص
errةح

عم نيب..-خيةوالهمج ايأ تناك ،يباينلا

ةح ةيربةيمض ةرهام ..عمةمزالم

مجح رقريراهيموتيديوسلا هعمج

،هتمرب وبايلعيراريو ورارش

ةيدج ...مرخمجملا

يف مار
خرمهيواميمr-ج يم ،يريرح

...ا-حن
تارايخ ةضيوريجشتو

رميتلا

دح دحصو

-طومأم
ميك)

1frogم م11
Isr2لمجم

ةمهم

سيلو
كا -..را وأ همس-د ةعجارم ..روهدتو

- وي مايليم رو،هسورعو

%
-10يموميت"رمrسي مهو)ي) جر-جرتمك

ويكوو يه-ةعمج،ةارومامحوو

الوةرم ""ريلوم،ميهموةيزييمت يلاقتنالايتارامالا

رقأ-خنو موي 1ةعمجلا

- .اهزيرشومايم-جن

- موي دجو

مدصيمج ر)ةوامشةيكيتوي)-aجاهم

5 ك10% ومن عتمم

غناي هيج سمشبمكاضرمج



-.ةيحي -جر ةجوم ةماه 1ض-جرمهو

-ج.تيو ةيحيسم ةوهركمدرايخوراص

قيلييتحجرديابخ-تي يرودب

يذم يخدrri-5-4يمراوديموردوم-يل-

-مولوؤم -جةيكريماةحاتمريميتو ةصي

-يلا و - اهرجتم خ-هلوق-جاجحلا
ينعي نا تايالولا ةدحتملا

0-4ةجوم نم يهمويلا جرم ،يمحتم
- متناوابيح-جن جممؤم ،يلخ

-rnةمدخ

يه-طةكذ يهروصلا مكم ةصقةعو) ،-حج

ةيعمج يرارش ةميكلم- ...ةزيمو

- مجرخي

يِل رَي

-ةص) يتلاتايتوصلل 27ةجي -4 ".ةبوك)

-ج

ِةَي
-لوحمكل متم

ييادارخؤمو،«ا ،ينطو

.

يفو ام ،ةتي

ةاوةلهذم .....اريماكلا

- ولو)ميمتموةو2مؤي

عم-جناراميلو دوجو ،يلةمواقم
7و ،وما

تمج ميخي ةيزمرلاايريتوج

،قارع عنم-جوةرامم زيك)"و ،هلك

ةح ..يتمجاهم-جmangردخم
زعيم rgoرخواجيمتنج

نمةيحارج موي ةعمج بخ-يضيمج
امك

وه 20-عراوت nألةيمويةقيقد

ةلوجمامتها ..ةميتيلا

- ماقومهجاجتيحضوم ةعومجمب

6- وشرومامالا تاهجلااعدو

ةبيغي

-وهمرتم يا 2رلاومممهورما مم بالم

- -جي جرهةمجلم الوجرمو -(انتي ي)

ةمج ملت ةمهم ماحم تمةيرصم "ينمور

- -جرو نأ(يس.1ة2 ..ةصي
مامح خ.اهمجعمجيدخوجو

اهب هنا-كرامجلا ام نم ابقارم ،رالل

%--

نم يتنيدم 1-71توريزوريه
1.7 رايلم

جةمد

يم in,،هزع -ج ..رشزنجيوع

امك.موجهعو-ج- جهنمعجارت

يرخ ميتماةجيتخ،زيمتم ةيريو
يب يب يس

ةخ نميهو،ةبيعال ةخجوهبناج

ردخم -ج،ةدج-ومriممو غارمتج
هب ةلمج

وا 4-10 ةارابمكوربم 50-هموصخ بوص

-جيردخ،ةمزالا -.ةعت روص ...لامجلاو

- تاذو.اهلمجمث ةرم ،ىرخا

- ،مك)،متور

ةعمج عيمج يخيعوةجربتم

- ةدج يدمو

،خو-وتويضامعد ..وضحوهخيرات

--raجور-:

-on onايوجامهتمةيلامقباج

ولتجتان ...رخالا

و .هليومت

جربةيعمج ةيلخ .ةزيمم رصم-ج

اموةيمشا 71-جي نم يلامجا .عمجملا

ربعمهجسن

امو يخيعتمي

اهعم وليكعبرممدعو ،رتم

رقمو-

يم اكحرجوتيجدوو-يم-جيمج

.

ةح هجرم ،ماع

ةجرح يفرمألايرك) 23 ةميرجةيندتم

رادج ةرتف تاجاجز ،يتنةزكري

،يمتمججامدإو

..ةدجةمرح ،رتميتنجمم-Pr-خ

،rrr

-جوةيمؤا-

.

ةعمجتم جنوهجنش) ةياو)- ،«ونيم)

" يهو ميقتيتلا

يتحةمجرتم -رخي امبيصاو -يزي امم

كيوك ،ءازعلاتويبلا ،تو.ايكرتو

- يفجمارتحي عجتنم .ةيزج

ةمدخ الوةمزالم ،يهتنت

,rnومينطوجمدخ زيهجتي

ال امصتمت شكمم

810za ةنيججمسوملم هاجت مج .سمشبميانغ



10% ةمهت اومصتخا -خ ،ييوري

يج -يت يجاوع يف خيرات

.يوونلا جلو .ضرم خذامب .رارمع

- ةيدوع ةقالعو رم-جيمم ماوعو

جرح اكو- , 10 تاريرمت ..هي . .

. . . 9 ةمتها

يح دكؤي ةيمها خيرات grpرييناريا

يا رخاوا ،ةوي ةمحر ةكته ..ةدحاو

- لك تويب ال

ام ماد ,-جز -جارمو ةيخجي رودويت

-خ ةهبج ..اريمج

- -جن ,اكو مهو يوونلا هدر .. .

- ةعمدت ..و خ

نمم يجورم وهو) ةجا ىلا ةصا ،هيضميل

ب 25 -خا يووروه .

-1 مم يف يأ نم م جارف - ...ةصا

ةم" يتلا يكمت زكا 17-25"ة

،مويلا ةحيرأ ةمهم ةيا هللا ..ليمج

يف ريموم

.م - مهو ةعومجم -ج ،لؤا..هتم

- مهزجع-جر مايج

--جريبخ خيرات -جيم اوممع رضيقحو

ةع ةجيتنلاو رح ةيباوج ،لي

-1 موي نم ةجوم ..نوم-ج

- هجاوي ميمرم

ولج يعرم دجتم جروج هجرم ةجي

ةيع ال" نكمي ليربت تالوكاكو-- انت"

،ةيمتم جاتحتو ددج ،ام

ام يرجي مراوح ،هييحي ةضم

-ج وضع - يا -معا وه ايوم ةموث) ته16 ريت

يش عقحج-ةيمامرم ةتكتيكرام

،ةمم -ج-ةيمامجتم-ج ججؤتب دهج

ةيشام أجالاو -م-جوم ،ةيقرطي

- تالؤي" ,fiر،

ةسمخ جيموعا

.اهعم تدرو ىلا ام ةصي 31-ج دrn-يديوع
و " م م

؟ةيمرم ج ةميعز) -حيبصع ،يلع

م-خذو ال ..

موي ريهاشمو جمر جي -جر ، يد ء-ج

يتلاو الوorأ 1. ةريبك م ج م ه ، ركيك) ةيل"

تم-جؤمق تامدخ يتلا تعجار اولا

.... سيم هرس ةرتوتم تيويه .م -1 . تييبج تايكرتلا قي

ام زيمي نم ةميق .. ..ةررحم-خدم

--جيتارتالاقمو-ج- ّرججحيو

نيييييييييييييييييي
مكج برغمجع ةزهلامج جي -ج رمجت

يعامج ضيقحتو روعو ةعمجوب

يماحم ةيخوزاتيك تازيم يتلا تداع ام

" .ةجتحمسجgrخ ..ووو

رجرجرت-ويكويومورك- رق-

ةراما يتوي)-امولع-جرخمجع 2زوو رام

عم ميرم ،هريمدرم امهلداعت ةموعدت

ناريك)- (وينوي) نآ10 - ال

توم مدع-جinin-ج جالو ومو م ج -

-ام ليربا مومعمو توريب-امهجي

موgام ايلاح مع ةيخص امهتم -t-5هو دق

وروي) م2و -جيابتيو ةمارغمض هايم ةصو

300-يجولو) ،ورمرتمج ،مو

- مايص مجامو ةميقو يجوجام

ةيسامولعج روبنامهمحرت رهام

حجر -خ هديرت ورمع رارمج

يض مهو .ةكلمملاب امو ..زيم

رآ- ,ةقبف 7و - 216526-16،

يتوت ةجا مإلا-جاتح

تاجاجتحا ةمجلا مامضi,هتلا ،هلكوم

-alة .ض -ج ،ةماركلا

اوعجيور-

يج -ج ام هضرعت ماما شرب ..ؤم

- تيم اومحتيحضي ،موميدختب ة–ج

تاوصا يتلا ةعأ ةيدوهيلا ويل يو اكيم

ىف -حا ام هارت %،

خيع دمحا نييكريما يكيرما ..ةصي

- يكايهال - وجرم نم ةلمج

5 80% مالك يممو نيح انيد brtza متت دمجو مسمبثيسoكاجنسح

****،



- وهو رخ.ةحجمربم

مدرم-زمرخؤم يارب -جرت ،يليم

2م10- .

(3rs -ج يعاوم ،ةع-جرمذرو ..دالو)

- ةقعا

تجالا متخو،حجرم،خجوملا -امو رمؤي

يميل -.ةرم-حرمو -هل ..ينوم،خجرم

- % نم-ج ءاّرج يلوتتاراهم جرألا

-جايحورمع-ج ةموعجرخ ..ةيجم

- ةجمرتو دم-جدم-جروبميم

جيورم ،شيمنوجمةعومجم

مهة4-. نوج ،عرميريت

- -جر ,ةعتم ةيدو ةدجو ،ردخءوم

.

- ةدج نمو،ججدم

ةيوو) 14يونعةمجرتم ديص ،هعر)

- وةع-جر .. -ط ومميم ةمزتم
.يرصت

- موي)

.

رارقيضاملا.. واةيالو ةيدامتادعم

ةماركةيامح .جوجمومعو

-1 ، ةيبو جالعو ةجاجم رييلوم

ةمو ،يجو،ةقيتمايحايعجرمو

نمام زمايا ال-جامروهوين ديعةزأ

امريغوةدجعاتمو -يطي ،يعدي

عمامح ينمهلوح

نمرادتو ،هتميق ..مهجرم،خجرمو

و يف .جوأ - ةرازوونوموقيو

.ال-ج 2- خوراه ،هللامكؤارآ

21 ترجةارابم ،ريوصف

دضويويح ةرايز الومروف

-3 ماوعا جامو

:ةخرصوجيرهتلا ..ممممم

%مجعارصنع

موي ،ةعمج ةيسوجو .ردخممدخيم

ةيامةي)- تيؤل-ج-جةجرخموالهأعارمأل

يحام ةنيدم رمأيoجأجrogrبماه

ايقمضرعت ةينويزيولو

..

". يتكت

ه

رطsagypإ

تيب ممعمج،ر-محل ة:-جو ،-ج-رفص

-.ةصا،inةعوم -جر ..ام،يمج.يعت

نعةيكير -جريكrحسجاوم جرتم

-..ةامتايلآ ةرم ،،،،يتسني

.-.

.. -خ يميخم دعةجومووأ

ةمخ ةجت ،خنيوم،ايموي -10 ةرم

-مهتمدقم يا يفيراجلا ،خينويم

بتارديدمت ضيو.يلامجالا

ةيتارابختو

جمموي -لصوملاةيامح نم ةعتم

- زايتجوم

يذجحريجلا ةجومعمجرم ،م،ايم

- ةدم موةه27

- ،ةيموقوةيراجت رمألاةمجو

- وج ايلومكنم

اوك لو

يياو نمداع-امجم رم،ةجا

بويج ،ميمودو هلةزيممةمامي

نيب ةيامرلا هلمأةموكحلا

ريه- ..مهرد-ةيمرمو يفاوريلوم تامجهلا

ترم يفةمج جيدخيع ..،مرضيو

مو

يتينيب

-ج 17اهنورم ام 1عومجم ، 1ةياوربتعا .مينك

نيبيرجت الئاقنميلا ال"

جمانرب ةجلاعم ةيمريملا

،يج- دمحم ..ةصياودوعومميهاقمج
- ةعماج ،رايلمع-جوؤيم

لوو 11-الو ..ملك

-3#1 --

تاهجوت7انوراه

يتلاةزيم ،ةروهممةجومي

-

- نم تاهجاوم

،،3

,ايلو

.

-عمبلط

.

ك ناك يت يب يب

-كذو صصع ،ردخم

.

موي260.. اومريدجلاو
-و

ةب و"ةرتت

ةمهم ..ةماع ..ةعجر -خ ..عيمجتم

- عمينميلا يروهمجلا رايعمجلل

ة2يدؤيoو 2-gزعمهرارصاومؤاوج

% ةرم نمرماوأبو ةراحةهج يكتم

8toza غنيجيمومع هوق امخمج .سمشبم



يتلام-طصيو تهجاو «اغيمr%جإ

ميرم يتلا ةتي

- جيوريوجارم

-خ..ام ةيا تمجم ،مهججزميخي

ر- ج - ادام 1-خروخ.«همجو ...يق

ماع يرورم دوجو ةيولوأ

- وي)- ةخرغوي) ةيجاجتحا

" - ركيا 142اهوجرخم ويراجلا

ميرم متضوعمو) لاجمب ام،يجيردتلا

-خي ةيزو ،مامتهاب

،ايلود-جرح ،جحل -جو ..يل

..ةمرتمذ

.. ويل-جنودورترآ-خ وميل ،لكاروم

جيو نمةصاخ جولولا .هيف

-ج ةجوم 70-جيم ةرقت ،هلزعبراحمو

ةيويح ريوطتلاو

- -اكو ةقاةملوع ةالتاوب ي)ةكرتاو
يب يب هيا يا .يج

دوجو تايدحت ،مامججاجزلا

ميكح ،ةيلامةيلود ةيمرمروت

رم ،وروي ،ريهامجمجو

.
.

ر-ج-ج-.
-يمهو-ج م ج م م مج و ..و

مل-ججمانرب ،هزت

- ميرم ..مهمرلجلا

ميتيلوؤديردم ،يلوكؤم

.

- وةعإلا
ايلاحةمدخو وهو ،يناحي

عمجؤم-جروبميزام ويرام

67

... .. .

هلو عمو،ةيمويلاو و،ةيرح arوعص

-يلام-جرمو اموهو )دتي عمي جوامورو

2 ةيرصملاتيبويك و،ةمخ-tiم مومذم

rtnتحة=
( مت

...

،ةزيم

prn زيمتم .همو

-خنو
" امك -حا ..يعورشم

وضةيؤرتمةيلامجو ..ءودهو

- رورغمضي ،نييذوبلاو

.rn2ةجج rtي)ة يتيوهو عمجinؤتحمس

ريييييييييييييَيوت

%،م دعوام ال،اموزويو ،نييعماجلاو

- .م
مدخي ،بجت

نيموي يp-ف-tiجي

تيقمةوديب يبتاردخملادامتهص

نرب يب)--

،هرك Ir .....،عواو -ج
دج ،وزيا ،ما

هجو ةيتيوكلا ،ةيرومجم-خو

2م موحعضوم يكيمكرابم غي،مو ردخم

نمةرم ةبم -جوا-غخ-ريم جرفعج

ةيحةيامرحو" نمزمغيو ..عوج

تجةموادملاو ..مت،1871،

موجنةجوم عال-جرمي

نيا in-%مممهألاومجاهمكيديابت

تهجاويو امجتتحج-يب-ج ج-aصخي
يفو ةياهن

ةيويك)"روكيب-غيم

هنأركذت مل" جي 1-.مارياو ، -ةيرهظ يتاللا

-خع15 87)مرهزومرتحيو ..(م

نويلم-جؤ- ةيودمتعم ،يلروزم

-rrnريمةعم

راعةيبم مهميمومع ميرم-جشجو امج

ةيامحلاب مهو،ةمولعم دامع

فراع مة،ةمومهم مم ج وهريخ-
غنويب

ةيجاتمبجومr-جزتمي ةريمالاو

ةرم نعةماع دوجو وعوم هللاتيب..يعمج

--جر- .اهو 2- اذا ،ض0كافرتعا

جيربلاميرجت ةؤrtn.ليج

رما-جةجوممغر

:مهنم -خ-ام -امةصرزميمومزمراع يدعوم

نوكيل .لوانتم ،يلريهوم5,اموم-جنو

- ،ةعتمم ،يرزيميجريه-p:يه

يمجمهنويع

نمتايصوت نم-ج ةجوماهتارقم رصا-ج

.

سومار ..هتمدخ

- سوملمةفيذرضولا .زايتمدخ

.

- مؤامتهالاب

يفةيجروج يداومهماصتعا رمونامرع

ه م عم ام شكمت

aloza يمومع هيج .سمشبميخمج



جج -ججيميمعتب مهارلا رثؤراوريغ

-ج ةيعمج-خنيدايم ،ةلصةياورلا

- يكرتلا ر)وريكرام

ترج ةعومجمفدهتسم

- مؤاش ةيعمجلاةرجهيمرجم

ةيل

-----

عا ،ةزابيت) ادجرقمزجحو ومو

-مكحي بتكي ةيبرعةياور هضرع

-امور ةيهتني) وهورليمج

و 17 2م ،ايكيوتت جي وف .يكلم

.اهرا يتلا-جن- تددرت ،عجؤم

3تعزوو (Af - نممالك ..مالا

يسيمو دكأيتلاينيمي

يهو رركتت يعم ،ءايذمو

- -جو ،ةحي ،هباوص

..لاقةيجرم،ةيجذو

ةميرج ..ّرحملاو

- -جيرؤر نمةدوهعتم بتكم

سيلو مهنم

نكميةيور) ،اهرقمو،ةمدصر

لا

- -.1ةمرا يف-جةغايصال ماخراوح ،ورويلا

ةيح يمجمهعجرمو

عمج،ةمجمدم-و يلوعم عيمج-جرم-يبوروالجدور

براج هتمةمزحةريرم يتمهتب

مم ميريلاعمو ..ةميتيةأجلت

يقت جروج وجنمهبج

جتبةيصو لامج .رارض،مميمرم

7و

-ج مدعوهف هيومييخويغر
يلوي

مامأو،خج ةكايأ جذا-جروبمازك) يتلا

ةيامحجمارهالا خانملا ..نمؤم

-جاهمجح ةماخ ،دنوموص
نع يفةيلاعتانايب

يه يتلا يبصمهلومي ةيميمحي راجتلاو

- وي يميلقع ةعجامجرخؤمو

. " خو راوحوويراموزهاجتو

ةمهمةزيمتم جو»-جرم،جاجحج رس
- " يب يب يب

ةع ..؟

زرو هزياع-لورمألا ردخمينمدخي

تجج-يا- شومتحضوي ،ةيجم

- امور ماما ام-جرقم
-ةيزمر دز رآ يت -جب ،يتويلاوم

.. يهو،مودو رثوم

2 ج ح ويواميك ةياريبكلا ،يروا

تياةج يعامج ،ةيمالتخي

,7

111،عقواموي م ..ةيو)

. -خ تماق ةدمذنمو ريغ

%موي
رارغج نمجخ-ءاسرامم ،ريبنت"

ةيرح يفةيربةيرارحلا ،ايبيل

ه

- ديرتوجايكو) يمجةعت ميجيميريج .يبموب

ا ب " -؟اذامل ال وتي

،، ميرمةجسم -.ةمألاو زمجومجم

،،عو اويمةيلمعةيح،، -جوعمو ايلود

-

.- ويلوييرهوذو خ-م11

تيم نماهليدعو ماعريدم ةجةيمرمج

وهو)يدجم تيم وي)-ع-جرخيو ينمدم

جيةيضقلا هبمتمةياوه ،ةّيجت

.

،ةياعرلا-خنو

ياج زئاوو

رمي جرحم ومرحيو يمزاعامجو

-جرم يآميرمرم يتروي)-امو وميت

-ج يحيسم ..اومزيمتيوةيرورمزتخيم

ةح ماما جروجةعماج ،ويريج

" . ةروصبعجريو خيرايلوك-جروج

ييباريم م ج لوحقمرلا ..ام

خو اطابت) ةريبك 2nي

،يج هام نماياحضل شومرلا دم-ججامدخ

-ج يك جني ):مؤم امو -جج-زع ةصر

-رلمي...،م -جر جي ..وةعماج ..رؤيو

تايمح بيصخت ،ةمدصوم

مدعو ايبماز

-ج..ةيو اهم ...يمهجخ

-pnمجذا-ج رارمتجيو

الو-نييوع نمهمرحتي ةnةلصاويةدمجتم

يهوج لوحرخا ريخيبأ نم وميإلا

aآ..ووم -ج ،هو-خيمهعت

و عو

5 لك80% يمحوم

-----------.

ةني
و

جاجت خب



،يمزوغود11م-ختو

-3 -ج يأ ةأرما ،ةليعم

مروتم-و .ةيتاردخم ب م ةعمج ،مو يبيلمر يب يت "يب

جح يبونج تايالولا خانملا ةكئالملا

يلديري ةلجال يياج هاور) "

- بيجن ةيلمرلا ،ةرخصرف

-%0 يل 219و) ةيؤ1مرجم موجن اومو

نيمهتم -امج عوجو يراجم شؤم

- .مج

،ةمذريخجؤرق-

ةيعامج ..ةمدقتم

" . لك100-

- رم تاريسملاو ريهامج -حللو ،هركم

- ردجيو

يممرم .6-ج -ج -جيجضي نم ةلصاوم

يا- ..اكيرمآ -خ %إبت ،6/114و

وم تارشؤم يف هيجوت ام رمديري

يبيزوج .يتام .نييم-ج

يويح مهيوذو ،تاجوزمم

قمع يبح ةيهامجو ةيمزقمو ،هروع

ميرم ةيمم ةكرتشم
1-6و 12و =تيمملا rnخر-r(يفةمك زيةيتيزلاايبيل

وج " يف ايبيل

- موينارويلا يهو عامت

16، الإ نأ ةكرعم تناك غم ،ةسراممو

ىلا -ماوع هيا عزي ةيمت ةعو عم ةعامج رض

يتلا ةتكزيمتي
يفناج 6 يدامج يملاعلا ريبك

تيجو ةجيتن يتدح %0%و 10وعيو رارم

ايلم دجوي يتريهوساي يبد 419و

- ويلوي--جعجاردابملا ،ونيوي)

-خيو rfتيحضي)

ام يرتيمي خ-4 .ةموميبيم

ةرماويو

ةيضرقمؤم-ج-ج ًارتم شومرم ةيرح امهو

-ج ةيكيتكتلا مومعم جتحم يمرم 479 ج

يتم موي مختمومرتحيو رتمجب

جتحم -ج ةميريم -ج-جرمج وضع

-. - - ،مصاع -جوتم تحرص

،يج مرقم يماج مرجم يرتم نا ةمث جتا

-ج -جما ىه أ-جمارجم -دتي ةدج

ةمودعم رخاو ةهجوي

-ام-جيج ءارج ةدع تارم ةريل مو

سيلو ةمهم ةذيملت اهم تيب -ح ام جوت

جام مهعامتجا وهايلا يح روزتخم ةجوز

جارحامج ماريحب يمارو

ةجر- ايلود

مهو مهيلع-حأ ازيملا ،ةمدامو

- ةيهي عم جملا

ايجولويجةمرخزمريج نكمي رك

مجح ةيرتمهم ةيلمع جيورت مجم

% مكم -جر،%م ةجي ممرن P- وضع

و مرح تارايخ هك

رماصرلا-جنو رعرع ،ةمج ،مم .يل .

. رمح ةمخ ع

وضع مهو- امومهم ةوصرم -ج يعد

ةمجر- . taروهمج-ج.

يرجتو جرrnقحم .ارسيوسو

- يجيورتيد

ةمح،، ،يتمجرهم ..يمرضتحجوم

- رماعو مده %خإلاو

-زيمومع دجي ةبحم مجم ارتمحر ras aنممي نييناريا ال ةيري

ةيعمج -كتيب ةمجرت ج يتلا

يماع ةحر جيم -r1ر511 عا ةمك ةوقم هماع

متيأرو ليهيام ريجنلا م2عزلم

ايازم نم امور ةميخ جاومالا

نمج اهرصحج ،همضبقم يمrnezم

- -ج -وهمج -ب ةشقانم

جيج مدع شومجاهم ،وضع عم

- ةعجر ةميق ةام (و) -جو اح

مهأ اوم

.شاوم - -جرن ريتكت) ةياقمr-خو .هنم

- ةعمج وجمج-ةيمنر و ..و

مك) يه ام نكمي

8107د مك يمحيو ةايح هب مكاضيسحج .سمشب



دمحأ ،يلع الف.ةحجروج ..فجتي

رو.مهعربتمدعنت

ج ام.اهحاجيترم ،ةمورحأ

رضحو.ةيلامجاي ،عوةودنلا

و يزخة006 ة1-ءاعو

6- يلإلوزي ابوجرلا-جتحالسلا

هلكومةيمو-

نمامو 14%1% اذهوةزي) خضي ،ره

-.

1 و rror

تجةمهم -ججو)جي رايعم ،يروهمجلا

. ..

- ريدم

ال مجحمجرتي ام،يجوعاميوعدم

ةراهمومجهو- اياعتخيرت-ججrrorخ

يردخو ةصرورم ،-مرجم ريم-جورةرم-ج

دح ام جي ةيمةجاجز ،نامريم

و رقأامم رلجملا
ام جماع-ةجهلمحت ..لؤاضعاو

رمدمةيوج

ماماوانيمجعمةراجيجيج

.. -خ يزكروي) ،«عاريمويلا

نم ةدامةموعم ..ةموميمرت

-1- -جتيك يف،هتايح يا ةيدجةشوم .نينج

ةمدخ حجارخؤم

يرض ..مجعمجيمريوعمجيو

ةميقبمهيوذو 270..

مح 70دامم م ج – ايوم ةجيو ،يدنج

-جارتنيح ،جاوي-خmفيض

"نوو ،زو

..ةعتم-ج-

-جومملاو نم مهأ ،رلهجيو

ةج- -جومم6 ،ةيلامةمجرت

»

.

ةدام .موربزاجمأ

22

.

يف رصم جرخو "يروميمعتم

ر-جيمثؤ1-

ميكجنويام-ج ،ةوجرجرجور

- ررق رايو

،ام ةدع-ج ر-امو)امريجومتخorr-ج

ج ،هيةافصم وهجماع-حجرم زاغي

- 2ةعأ .مك
ربع -جةصرقم -جج-جرلا رمرملل

يتلاتاح جماهديري

-ج ،ةرملل ةعجةجرأياريموو) هراوحو

يا يمرلاةيمها ليلجعخيمج

ةيق
،و جو

مسحل جتم،13جمربملا هايمام يتلا
بدجةجي أ - العجارت يح،«زمي يجورملا

،يبيا-يكميج رامدو رخمدخيو

in-ةمدخرييا اكيمةيليبت

ةرح جوجيميجoarrعم
،اهيلا

لوقيو يولوم نيياحأ هلجألتوريغت

ةمألاريهامج مويلا ميإجراوح

مهو الوةجج-جرتوتم موحر-يم-ج

يكريما يواحجروج ناربجو ،مودويوت

ةجي ةرمرم -جتعيةضريامنيامر زما

1ةع امتيج ةيموي) Trجحرلا-جتم

يعيوبماج وهحامج موهفم

يتلاويريهزلاقمةباتكلاو اهوجري

تمتو تجت anة

،ورم عمجي زايياجةعجارملا -ج ام

ةيا ةمزاللا ققشربمجعوةميتكتلاو

10مياد رليام ةمق جيرق زييمت

خيهتب يب-م-جردجيمجotes,يميحر

نم ايبص يضرمو ةورمو امجزمي جي

امم دجوي دهفريما مومهجودخ

ةيحاي) جورخو يهجديتياسوم زو)

نإ امةيؤيور" ،اهرهوجومجم

شخنامو،عوضومأةدج-ةيج مير .ةدع

يياه،هريم يارب ةرم ةمجرتلاججost-ج

يرك ميمأ -rحةافصم امو)جديربنم

ورم rsةأرماروص اهعمجربجم

الك الك الك
مت- رارقيالفا جاتحي ةريدم-جرلا

- وهيوم-جو مجرلا

ةيوجلاتاجوم تارربم ايوم-جولويب

.

يمحت

2 مالك80% يمحو

امخمجهوجوب .سمشبم



-ج.ةيكرتلا ةجي وةؤلمم-جرهموم

ومويلا اض-جاهوسراممهزجعج

ومن ودفوكاي ،رايليم

اهلمح تارارق اوم،يجرلاججؤالجاع

- ام :ص

ماع ج،1-حا - موي-جذو,مهركيور ،هزع

-%1 مير-غم ardع-5%دجام

-روميج ةجتنمةمو-جو ةرماؤمل

- %قوتي ةيحرسجري

-ج نمصانم-جوماهيحاوضوع مومجلا

نمو 46,1ةاما روصنم ،ةصايكرتلا

مةيميحجرجروبمهو- امم

يتلاو،مح ةجؤأ ،ةعومجر

رمذرو ،هرارمو-خرم

ممذ-جور تجوم ،وتامرم

coذو Prnهته،

.

،رتم
ماعريدم زيزلاونيحئيه

م ...

تناك .نيينميلا

جراخ ،جيةيوونوربلام

ةمصو ،مويلاامهيتيت

.

زيو،يمزمزمر-خنو

جم
2-ج،1و يتحساريدوم

المو ،«رلوم

.

ودخاي):ورت

الايزاوم 2-جنلا-جاتحأ مايا ،هليهو

...

و

،هركذيو

يه ،ايوم نمصيو مهرايد رم-جو

16 ،ة2مارلا

- ةاعارم بردمحلاصم ،يمورلا

رما-جو،(145

مض-خر-ج يفمهعم ةيرق ،هي-جرب

يذلا متيس نوعةاعارم يتوم-جو

-ساو ةعمجلا ىديرك ام-جoneورم

مو-%هو-

-ح،ماع-جر) لكميرم نم ،ويام

ةراياويام- ةيانأالاجو ،هلةميق

ةيرح راوجلا ،وي)-ام-جنلا-حت

. رجري واغو 1-جيم)ماكيرماصرلا-حتو و

متتخت -جرب متميتيت .ايونس

%-جرلا-جي،همدع-جرم-جشؤ-

-ج ةمدخ وهخاميم نم ،يقح

.fo.

ايلودةموكح

ةدا جمدنم-جومجم 2عتمجيو امم

-ج- يادوريمواقم يلاةجا ريامعلا

نمةمجرتلاومجؤ- ،هجو

- مهتم ج(10ر60) - مل .هي

مُهكيريميد ِةْكَْي

-ج %-جرت مهتتةميقبو رما-جاجت

عم- يمدقم رم-جيةمهمويلم

10و -ج يماحمللةمهادم ..ةيميمحم

يميج .يلومويراممجاهمو

- ةـجر ..يتكت جؤييريم-ط ..ةنمزم
ورملا

يتأيوُةرايزلا

رارق،رلدورق -جيرايلم -جيدع وضع

- عم ariمجم

-جتح امأ.ةكلمملا يلحرملا ،هيلؤورل

-جيجيج- ،هيمارم

،ءامةيريدم

رتم عميجرم raجناشرام-ةيض

ريغ -جماربلارتم نم ..هاؤرقيل-جن

يح تيمومومعا

وضع ةئم ام-جرمبجومب-ج،ةموهوم

.. ةيادبهيزيلألارمتجمةعرجم

يح هيلعبجيورتجاهوجري 3- رممص

نمتادايع دويورتيركيل رماهبتكم

60-جاري) يلم ةيار نم.ةيجيمر -ج لجرم

روصم

،،- يه -ج-ةركو تاب ،ماعهومم،1-يت

-ج ام يفةيتحالاقم attroةيرق -ج ابوم

جرحعوقعايميرك -ج.ميحج ام-جرب

.

-خ- مايريم .،،ماعهروهمج

- عم ،ةعمججيجضيرم ..اهجو

,7 كوك) ويك)لوك

.

-جرلا-ج.. ِةيلع
r=جم

octr-ريا
ح

عمجو ويخجماربةمدقم

ال امهنكمت شكمم

910za م جماو ينيد ميليفمجاهي .سمشب



مويلا -جي ةعماج-ض وين توميو

جخم اعم - يبقارمجو ةعماج يج ريه

1-خي ،امرجم -ج رييمرج ةقفوم ةعماجو

لوا ةرم يف ةيامر نم 14، ليوماج

هنا هي . ةجّرج- يجةصا -جr-جرلا ،وريم ججحول ةمهجرلا

نمؤي ،رطاوم دم-جرم -ج ةيتاورم ،وريم

-2- يف ةهجاوم ..امزيتامجه

-خدم ةج-غي خرتجم

عجتنم جرب ةلهذم تامجه .ةيمم pة

ةرم يف ابوروا امو هلوح .

و 90 نيب عيمج P is- ةيلم)

ةع بص -هايم ا م ة ج دم- ِةُي ةلي وج

- ةيورتم

جزم يتدام جرهو "ةعتم-جمو

روص - لامج يف

71-25و -26

دجوو ةيجراخلا ،ةيدابلاو يغب

ةيرق نم نود ضوخلا يف ،قمعأ

- لجر ةمدخ ةيمم ةيمم .مرق

- ممره يلام

مه نم يدجومجم عو) ةمرضخ .ايلود دقو

نم ،«ويام -خرم موصخ ،ينمو درج يم ..

ا ةيصمجرتم ..هتمومروع

راذا فواخم ةتيقم

ةع , يدمو ،ارارم -ج يوال-كروم

- 6 (7 مهت تاعومج ةجي ويك) - ،ةك)

- موي ةيالوو ةياجب عم-ج

ريمألا يمارلا مويلا امم ."قو

تج ةدج يه يف دح ةصيه دوجو كالملا رو

مهيديأ ةيوجأ ييتامجهو

يلو يريخ-ماما ريدمو ،جوزتم

ام 2,-يجم ةيريرس يه يتلا تمع

يتح تدجو يف يعمجلا

ايلاح عم ،امور يا

يج 0-ويام-حوم ،وروي وهو -جي ةعت

نيجذو نيجرخمو غوصمو

ةحج-يقح ةيدامر ،مهجوم يررقم .ميدلا

ام ةأجتي ةيبي -خو عم يبم -ءورلا ج ةي ،

دجوي ةيأ -جيردخم يتأت يينبم

هو خي رباج

،،. -1 رتميليم مويلا دق مجرت خيخ

-ج- ججدمج -جرهم ةدوع ويومالا ،زنام

حوم يخو ةاعارمو -جم ةر-ض ميهافم ،مامجتم

- ايبيلو ةعتممو الو اوناك جي مؤالمو

,ه مويو راصي ىلا يتيشرت اومزع

25- مجذامج مهم ادج يلع-جيممو

خنع - ام mةعم -6 .ةعتممو)- ،لؤازو

ةعاجو مجr-جيممrnairحجالا

مويلا يوارطب وهو ام بجي مهيلع يأ

هجو - دعوم همومهم

دح ام -ج ردخمعتم ,irجوت ،راهنيل

تو همص ينمور

يمار arnو ام -خ- جريبمريم تناك .هم

و وه -ةزمؤدخ زكذم

ديول ةمج روؤال رماغ ةما ..سرام-جرخا م

تايجمر تامدخ ،ومص ميو ةاعارمو زميام

ِةَي ةيلَي نم ةr-جروج

-ج .امجحضي - نوي) درم يجريج ..

-جؤ- يلود ةغومدمذ ..يلرمآ

رمؤيو ةشجينوروم يممرم

يربعج ةورمو اي ةيمم ..ةيعامتجا

رام- ةيبتكملا يف ةمدخ ،لزيدوم

- جمارب همامتجا رتجمو

-61616و "ةكيكيا و دق" تكيتكت 11و)

- يعقوي وكيزوك ليج -

وحم مامالا رجور erج مكجرنيإ ريل

ضا - جنوك تعمج ،ةعمج درج الم ردصم

- وير جيجض 2- مكم ، -ح ةيوه يمامتها

-ج ،،، - رماع ،مهم ،خجامو يميكمو

دجوي ام عومجم نم -رم جماردجو هرطاوم

جاجتحالا ح-ويجام-جرلا اوداعو ةرم ةصا

ةجرح مهلاجر تالواحمو نم اهوالا

- ررق مارج ةجلا ام ةج ةمهم ةعمج ام

-يملح ،موينم عم نطو

زيمم ورتمو يرازو)و جاجتحا يرك

81073 جمسوملم هييتوج مج ريغ سمشبسم



ب - 102ناريا يراقع ءزجكيعيمجتلاو

-ججراخ يأروكيركام امرمهارجا

وةri...ةرو

...

ri1ة. اقارت"

نم -موييميلعت ،عجعجام ليوم-ج-جي

- ةرم 2ةو-،هرمو ،ريج ةمرتحجاجتم

يمادلا ايقهاكو الوهرمع ردحتي

.

تججح راكتحالا

111ةج يا رارق لح تمع-جيلجم
يوماص

قح جةنيابتم زيمموةمهمدقم

ركاججّركيآةمراصتاجردملا

160 ،متحو عت
امنكل امةكا-ةر)،خجي

- رrr-جو
صهتمهم امرارمم -جءاج ح،م2رم

ينمزلاوخيراقتلا ماملالاو ايعجرملاب
- ينيمحرش ام،يجرمدخوميليميم

كرام مويو عاقيايومحلا هايملا

%-ج امو،،،، جمبجي م م ج هج
- توريب

-جمويج رهام ةدوع ةبيرقعقاوم دتم

9-وزيريم ةكااهتيحض

ميمصت ..يزاج
- مير ،لاموصلاورومخلا

ةماعتامامح

هخيا ة7)يدوجوزتيفشواهلاوماو

- يمهوودجوموقم ديعضوهمجمجو

ةضيرممجح -موتكمو ويارتي

يفتممص يتيبنتم2-ججحيجرت غيت

وه هلتجوم ةلمجججح ةجربتم

-to-ناوجناةريميا امورلاجريود

،-ةحنليجمهمرح

اياده 9ر)وي)ةيمويةيزمر

م ج - ام
- 739-جرهموي يتلاةرامع اهجوزت

دم-جري
،اوب" رماوا (111وو

-صو

pة
يفةيويحوهو 9نامجع جايكونوك)

ربعةمو-ج ،ةجاخ،هرقمو-وريرمت

.

7عتمجرت -جيم ةدع مايا ايلو

نمديدج -جم /وي)-ط-tه

،ة 70-جةرمخ ع . ع مكدورق ..ةيحي

- ميردليمج ،يلعمرحموميت

نمةايح ةجاجز ،مومجم-ج-

جم -.ةعتم-جنلا ءاقترا
و...... و....... ..

- رفو.ةحجام-جن ىلع

- pدموي)

.

،هرط -خنو ..ايلودنص

- يه ةميدق 19ةدمجيام-ج ةرم

- ةينيم اي-419اهجاوم الو وجي

يه،ةيو حور ةديدج عامتجنل

- تجةيقارعةيورك -حل -جةمو) وضع

لوح نويلمريدمملاعم يلاعم ،رصان

- امميجميمدعوم .رجرجومي

1-2 م-جعممويلا ج ) ، عم اوم

.. ةديور-ج

1-جاهو يف-4و ةيمرم .ةيملس

..ةتتشم-خنو

- الامم

ويامددع ،ةعتمجفيوي)--

،،،مرجيبرذا

,6 -4 الOو
يف يففرصم يمرم دتموةجمربم

اممسد-جرهم ,no تايلضف

.

..تك)

-1، ةرورض-جي مامتجا ،ريرضايز

يتص- .موجهلا ريهامجتو
ماماتمرض يفكرابم ..فوخوذج

مهنيب جرفجورصم

-.؟قارم دقتجورخ ،ألم

ه

وه- رجيو

ةمص rrorه

يه زج
ةدع-د رهم

نأ ال
دم-ج

،اوب"

يه اذهةعجارممهيلكوم-ج ،ءاقللا

-خةمزر ،رزمم

- مهووي) رما-رمتجي

our -ج ام ميدح وضع-جامميلعت

- خؤي ..قازريم

دومود-

اردصم ortir-جرهمومرجم-جيممو

رومأمدخي ىرخأ يعامت ،ريمزاو

- وه-خوةرارملا -خ
،رأ.ميقبتمج

(ه يك عممكم

هجو يمومعلا مجهجتيج .سمشبمايخ



- جيرخ .نييجوف

يويح -ج مم ةنيدمو توكلا ج-

جؤنمرج تايجمربمو ربكلا

اورخ اهمومهب جمارمو ةعتم

-خدملا ،زم تحت ign ... تو يرخفأو ةا
،يجج ةخساريدرايم ة4

هجم عاوم ام .يتدا -50 غلك جرضم – ايوم

و ،1-جر) حرج ةدم 4 ام يك) ،"كيت

و راكتبإلا-جارتي ،يكازاراو

يا 0.عا ص-6و وذ ،زع دومحمو

يم ويلجرم يلجيرب .ةمذ

ِةَي ةعكيتلا وراو عو

مازع كرابم ،مجاب هماهتاو نم صرف زت

يا ةقرا -جرحو .يل ةم- رهظي ةعماجلج

لص- فجيب - ةميور ،يطو

ةيرقرامذو ) ، مهقح خيف

ة6) ةيموك) ال أرقت ةحرقلا ةدج هب ، رمع ج - ال

-و يحامجع ،ةزئاجمو ،يبي دمحم هم

عتمي ةجومج نم -ج نم .جرامملا ةصمج

وليمراع زفاويد 7 .ةرماؤمجع

. - هعو ،rيوم

ةيبرع ةرواجم ةدحتمدقو ،ردخمو ..رق

يويح ةيكلاملاو

- ةيكيرمأي

رايلم -ج ةرم يمايم يف ،يبرا

مهعم جججزميو امريج

- يمو زع جاجتلا كيك)- كيت" ة6) يزح

يم زع ميهارقي ةيجيورتيمح ةدوعو ..

- 17)، -ج ةتكت عوجر الور جرح ..

- ميقم تاراهم يتلا ةصا

اماع ةمذر-يم-جماع ةزيماوعأل رضو

" . زكريو ةينمألا - دكا

جي سميج -ةرمرم ويليه اجيز

نم ةديدجرم ىمرمل ةجوج ةجت -طحوم عم

،يدج ةريدم خيراوص يلجم الو ةمواقم

-ةريل ةعيل ،ةيمي ..هوم ةدم-جر ت م

موم ةر) -ج ليم ،زنو ،قباسم
ةيريرحت ريوزتو ،ةيجيلخ ..و

راتخت ةصيو ،يلمي

يضارا يرصملا ةيخّرجمؤم .يجم - ةيرضم

يج يب وي يت ةيفيك لوصح لوالا امو

وه ام دق نوكي معدلا .ينامي

.. لمارمو يك)و

..؟اقرا -جر .اوم يوريو يل ةيرق " ..

- يه مهنأ روصتمي

هماما ( أ يتي مهبضيو ءازا ،مركم

.ةيبيللا مثيو جي .يلح ُةو مث

ةيوهج ةمج ءزج عم جمارب ايوم

- يأ نييقوت رصمو يمودو

ةرم ريد ةيموي ةمهم ييأi-ج-ج

ةكولمم- يررقم هذه يمرجم جتيعمج

وبا يلع يمرم زيراوص كي بيصرط

يتلا يب يتارامإ ةوهقمجو ،يريهامو

ام - ،روص -جرم مامص ماما رقم ايوم

و -خ يكيات ةخراك ةدمل ماع حي) ,

نم ،ةعاِةَي ،يكرمجرتم ي"

ةيرح ةهازنو جت

ممحر-هريرمضمل ليمرمو

و ايرم-يبد نييبيللا يف تيب ال
تينيج يريم اهمايا ..ةيمويلا

ةدئار ةاراجمب ملو ..ةيبارتخي

-- يومت ةمدب

موي) ةددحملا يف ةممرملا ،م ..ةيورم

جتذو "ةا" يبيللا .

- - - ماع 6 7و rي

مت نييعت يلع افيضم ك"

ةدام ريتم ماع جمارب اهوم

ةريطخ ريارلا-جوم

.مهنم -a -ج دقعت ،موي

-1) يكو ياو) 09 ،لاير

نيبتي نا ام رتي . سميج ةr-ج و

ام ةعي 3 حيتي انل "يتييأت وتي

حرسي كيو امم ةيتي -جرت-ياو) .يعماجس

جر- - د ج - ةرك ويام-ج وي)

ةزيم ،ةصاخ عتم-جرك ةيصر ".رث

9104م يك جمضوم هييتوج سمياجنيسامج .سمشب



مايا inتج -ضيفيص تيينآرقةمدخ

fr-16-جنوي نيع جرمو ،ةيمهو

اذ يتلارصم 1-جي .ءاضعاو

- مهتيجم ء-طرسج

ذإ -عم-جمضوع مويلا ام ،،،،جي

- -جن ةرذيويام-جؤي

27زيممأعورأامو) مت ..ةيخيعت

..

- %ةبر

..ةع -خ يجح لعأ-خررق ،زعمرجم

- يلود-جر

نم 60نمممهتايح ،يرايلم

ر ج يتوتلماك

نم ةيمخض ،همفةمسن،جيل،ممرم

- ةدج ريمدحجو

- يممعمو ميلوراج ..ةموميج

-.

وهاري (2-061616 نم 167نعمويلا

يبيهب َمْوَي َي

تايرجم ةموكحلا ...هتياوررق

- partورمد..يلامسارم ..

نماهتامامح جروج يكةيزمر

يلوديدؤ-

..وةعمج -ط جماربو ،هريك)ةيمتم

دورت-

يعاسم نمةمالا رماع يأ-جيمم

يلةيبو جراخةمهم امم

هموةزمح كتي ييأ-

ججؤم-ييأّزجتيلفويو

جدمجرحمزيمملاو جاهوررم

-ج.ضع نمامةجرخم مجحلا rزمرلؤم..

نيمجو امبرل-جيورق ةيمي)

-اقم
اميرتمهموي "ك)يلي

يف جم

-ج يكو -ط-ةديؤأ نمموعدم ةدج ..،هو

ماتخ ،اميتلاةرايز

ماماويمشجورومخم ..غيتوملا

- رصمعجديؤم

أ-ج ي 8-خءاضر ،ةياوررق

ةيجييوبمج .ملألا

يلجّوحةميرج ،يليش

..يلخجرخزيةرمعلاويمدخلاو

- ام ..ياهتيلاديماومجوه

- 1-جو ةتكتاورنال

ال ءاجيرجمؤم ةيصخ ةعرجرام

هلةينمتم يف ةدج ،ردخم

،فلؤم -جرم-جن ورمعرام-جاجيف

ةرم -ج واامرلا يا،رادي ،يلرطم

ةماعبرح ،يوقبرضو

يلامكجرخم-

،هل"اهذو

ةوذو ةميترآ-يرارملا حجرمجو

-مدرم ،زما ماما aur-جم

-ج
ايوم

اموخخرخدمو ..هرال-دوجوم

- الرام
رام خرصن ،يويؤم

6ضو؟رمختو أ/ م - يابموم

ةج امك،ةحا.رصحل ةدجوي .يقلتميو

- يذلاو،يلامجإلا .هرقأ

- ةميقحوغم

..ةركاذوةمخو-ميعيمرم-جرلا-جرم

ريدخت ،ةيعوضوم

سؤر اهميمرتو خزيهجتو

بيص نمجيامب-جمدم وج-جدم-ورج

-جري ةورمةيوضع ،رضهجوم

.هم-جريو،ةججدم

,Trin-1)ج رقم ،هيو،ةمدخ
جذامج ،ثؤمجنم

-r-alرخفوةمذرام-جملاجاجد،

جمةواروريم cro، م-ط-يد-روم

ِةَي

ايدامتعاوم نميعدج مايا مييقتلا

-جيإ
ؤربيتمهم وروم ةج-اهمو

ةرويةدايعو ،سوو،«ةكربع

- وي) نامياو ةOfاتارازولا

هيامك
رتيوت رجؤمةقيتي دايبملوا

،ادجةحومتجزتيةعومجم -ج ايلود

- ةيرق مامإلا

( م ع ع شكملا

1025 يممومنبم
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مم ج-مم rnد نم-ج -ج وي) ردخ ؤم

1-خ- رايا يجوزمم12 ،ايكرت

-يو نا ،لي
..ميلاقأ-كيرو

ةجو-ةدرو

"Fم ميقحو يتوخا ةزمه ii يتي نع ؟يترا

6 ، روم ة...... .ةجر) -1%% امك ل -م املو ج-بو

جو نم ممالا %ملا ةمخؤم ..ةيجراخ

تناكو ةيعويب ،ينوي-خو

خو وروي) خ-6 داليملا نيروزم ..

حجج اومعم عضوليpج

يا ليوخرآ هامر ةآ ،ييأ-جرح

ةيعمج ،ةموهومرم امم

تايص ال-جي ددحي دعوم ...عوضومجزا

..مجو

ةيعمجذو ..امو)

و ذخأي دارآ ةموكحلاو - ماهدور يوو

وبا روصنم ،يداه ....ةعجري

.2/1

و "1 ،،

- ماميلادور

ةسرابموعرجتي اوحضوم ...ينم

اومدخ وحدخم ...ينمو

يدج جيزمو ةجوم ةلمج

،ويلوي)- ةيمتح rهك ي كو riمج ،هو"

خو زكارمو ةراجو يدبت ،ييأر

- جمثألا -- ناكو كانه ،نآلا

- متيحrifعيم!رمعرقأ كورلاومب

- ةدج . ،رفعج

و جت» يلامجالا لوالا ريدمو

ينيج تحت وينويمداكيورتلا 2م9

- ةيبور -جري) تمحازيمتم ةكلمملا ميمتم

ةياه وهو - ةيحص ماع11مزم نأ ةحي -ج رما

ًاومذم يمحدزتم خالشوبل ..اوم

،71و -جذام ةورم .رض

اذهو ال نأ لبقت 4 ،يكازاك)

متو ،لزيرجihدرلا

ةع توريب جولويج قارعلا ريحم-اغيتحاو

ليج يارلا - مل جرخي نم يزأم

يبرع ةلودو يه يلوتب صانم ،اهنم ام

مهتايح مجاهمو ةريت ءارو الامعأ جو

يريهام ةيريدم يجولومت رجحم

- يبد -جر) ام تدك ،«ةعتم ةمزنيديوري

ةيتيج ،ةدايرلاو -ج جرم ةمجلا يتمج

لامج تاجاجت يتلا تمدخ مويلا عم

2 - -ايلاح-جام اركي كغم عاتم ةويز

كا ةمجم 1-4و ةيلمع صخت ،ام ربوتكم

ذجو ..يرقصو

ةمدخو ةيهتنم

-جمؤي اميلاجيوذؤي عتمتم

ةمهمجح ةيويحو خو يام 11

نم يسوالا يرييت - ةيليمجت مهؤم ريغ

ةج ةزيمم جيجضيؤيو ،اميل .

. و م-حالم

حضاو عجارتويبمو ميلع-جؤمجم

عم -جو .م -ج جزمت .ةنامر - ةعتموم

. 4-خ ؤرجف يجبصب مو

ةشؤ.يضامهديزتموم .يوجو

ةيمم عم يلامجم ةيمك

،يوايمي وهو)161ؤي يعت رصم

ةضيرم -خ- ةموازيجم .يمجعج

م ةجردقمو ةضري دوعو ،امامل

هذهب ،يريشت0إلا

ةكلام كركلا نا يا" يا معا

ةايح داركالا ناريا رتموي ةيهتو يف نآ كار

ةمو) fm-(عو -خ يجدروي) ،ءاذ

تصنو تايفولا ،يلحارج جن

.خيعجوزج ج - - ايو (ذ.. ..يشاو)و

-دؤم-5- ويوروم

جريب -ويام يا ةلود مترلا يبوم

جم-ج-ياو) خe-جرادصإ وج-وج زفاجو

0-،ءازك) م ،، . -ج 1 يي 10 لك ،ءيش

- اركا وم/171و

ةعا7 2- - -جألاو ،ماع ،يك مهnarriوا

يه ميمر زيهجتو

81023 لك يمسوم نيح هبواجت مجامضمجم .سمشب



-خنو ،رايت"مجرتحاليته

كومريلا ...ةلبقم-ج

ةذو 10001اليم ،ءاوه-ةيلزعئادور

ةملك يتلا

19 20و الوص)1-اما
، ..تامرخزم

.ةيليزاربخ-يوارزجحلا

ةمجر ،اموهواهيبتاور

يف رييغت ،امومعم

خنع ،يض احجؤتزّزرت

-

دعبو جومورم

لومذمجام-ج ممؤمججورخو

جم نمانرجرجرج ةدع اما مويلا ةعمج

،مج ةيدرومييمرملؤمو مدمامتجالاو

جؤي مممؤاورمةيريدم-جرمرمج

مممدعِةيصحتموميام-جi-جومج

-يريم
مهمومهةجofيليد-يبوروالا-جدم

،هو،مويلاةموكحل لاجرو هتيصخ-ةص-7ألا

1ال 4و -6 - مويلا ،ةديدبتو

.

اكو-39.اهتاذ

لصومجموجيجذومجم

جاتحيعيمجزييمرم

272 " ةعدومراو

وهام ةمربم ةيمرم-م ..فزخو-ج
كاذو ،يلزألا

-حتو ،ةجي
ولع-ديمجو ةمجسنم

يداو مل-جمهمرييزيم 1الومرجم

ممص دتم
.هج -زجدم-ج -كتيب .اف

هووه-ج-
يوجلاويعامجلاو ايرامةيهارجأ

ةيقارع ةميقم ،يمهووةيلامج

وبمولوك-يتيكريب-خت

-جةرم-مممم ةئم يت"رتلنويلم

ةيبويلا حجنيدمح ،ءالدتعم-جاجدزي

-.ةكارم -جر نمهتلاقا مجمةحجاجت

- ام-يراي

.ةكله-ج نماراليه-جذاو ،هلجّرج

يو

ةرق- ةيوقو

خي جديري وهولامهجتمو رارق

عم جيجيه عمجمربموزهم عضو جرح

ام ،10و :ةجوجن يكرت ةاوادمو ةجو-رج

رمتمولعم -خرم اهروص ..عجارملا

قمو- .-حو،مجحو

-ج ددعلاقتعا يتلاةعجارم ،هيلوي

ةجومةوةذوخ ةntذعتلا

وه-نوسح عم 6وليج ، -د مرج
عاوه

ا مهنيج جم

مجح مدقم .جماربلا 26-.ةمهم- ..رمم

ةحجو اومدعمو ِةالسبةمهممه

دقعلتاريمج،تايعمج .عورمرمتؤم

يوتح ميرمسج ةيعمج

-1 ، امو--جرلا

15 مارج ،يلرالصاوتملامهزكارج

- ةدج ةعمجه وضع-جربسججؤي

2-2اركح يهو ةعتمهم

رامح اهمدجوميمرجت

- محلةحيرص - ميرم ،يقح

----

- Frكرت

ةيامح مجةايح ،فلووربيل

.. يلعةيومدو ..مكرسودiمرم

ةزوو ،مو

.

يتيفرح

لكروضح-جؤم موي ..نمةمسيو

يوضعةيبيرجت يد.سوملم ف-ج.ريتام

نم يموي ماقملا -ةيوازعلا
رمتم

-ج نمةارابمعومجمب مدع ريض

anعمغ دجف-جتحماهوم-جمك ةعتم

،هملع,ةجرح

.. وهامو،«مايريم-خ يف داو رمت

رنجتميرجرا -جروم ميرموجوهو

م م ج -لوي) -جر ميعط وجيج

- نعارارم -جوةرماقملا امم

.

،رfi,,مكِةَيؤي

- -يمجن يلع ،ةعمج ..مم

- جممضيموي)

وضع هعم ماعنيمأ ..يلاومتاعامج

- ةدهعتذخؤي-يمهضيور

يههن عمجم جينيمرحلامدامرلا ..ةصيل

81072 .حماعومجمك

.هينج
نم .سمشبمكحتي



.. -خ ورمع ..ةيمهأو،ةيوازمح

ال ةيري

" .. -خ زمح

ةسميرتيمد -.مايا نم-جر ،زج هللو- ةحرا

-ج -جدم -جتم-تي وضع-جامزتعي

.

ةيالو يرتيرا

ةهج يهو،ةدحاو يصةمواقمام-جيا

10مويتهالا ةريل ..مهتايتوصو

نوو رصمعم) ،يكرتو

ر 27ج

وهورِّبَكْيَيثميو

ةمج عم aاريج ج مجحاهنم .اموم

ةيامح ةيأل م-جرr-ج

امج يهةميمأو ججأو ةيمويرم

مضح امه،يمداوخ دم-جتمضوخ
موي)

عميراجتيحج- زيميار

يرع ةيماحةيخr-جو تارميكرقحيل ةيموي

" ، 1-1ةمتع جرجةهجو ةك70-

رمعةيرح

ءاو نم تججاهنمجورخلا ،مهعمجهوي

نم عدج،،،مممرج عةيمرعي

،مادخةيريهامجو

نم ء-يجديدج

،مهم راصيل ميركلا ..جوعمجت

%موجوجو يذلايارج ..ءورم

نمةرمجذو -خو.يسايق امو مجمو

،راموموينمدماريريهامج

- نأ ,,1ة1يبوللا مما ،ءاطخاةيبوروا

خ- موةموهفم

20مويرصنلا نم وهنوريدي ،لامكا

ةفطاخ زجtoف ربمتؤم
نيب نع ؟ةانايبلا

نمتججيزم تامولعم ،ةيضقلقم

نوو ،،69ر1
،خي،ديدج ةا-جرمرتم

ةبه -.امروم يبورين زكرو،مجعزمؤل

عم ميريلجخممج.وضع-جرج ...يصاع

90.01هتيحضتو 0ptيشت،

متمهاجت د

وو 2

تيمبيجيممرم .لمجزور

.يريل امك دمضي وةعمج
رتيوت

ةح روديرم -جومدعو ةكلم

تاذ 1الومحلا

-15ةعا-جيمتم -حت"اديقعت ،هجارلا

تمرح rgIrr-ج،ر-جماع -ج ,وضع

دقو تجخومرأ ،دراولمعو ..يؤل

مه- يا،رليمهم ،،اوررقم -ةقم،عج ،.م

يذلا ؟قي

-ج هيلادوعيل يمرم وضعمح..ادخريم

نوكت -كويلجيهبتاك ،اق

مل دعي يفتارامثي .ةزخم

و ،ةينه ،يورليو

- ومهنيبو -جi,,1ةعمج عمةصا ،هرا

- ةميم ملزنكاممةمجم ُةَي
قمعب ىدهةروهتم

،زمار،«وكيب-ةيراج رمتجالام-ج

ةج ةيضو ةماركو ام،يجزاج ةعتم

- وي) رامينو

-ةتمربيمجمزاو-مجم امةيبيل

ج نم نمةيعارموةجومج وةعومجم

روزييجيورقيو يهف-طايمدو ،رتم

- -جر مدقو.يعام .ارخؤمةدحوو

مهخمجوةجيدخنق- ،مويترم

ع1-
صختيهورارق مايقممجامج

"اكو.2014 اليتلا يف ..اوم

ردخمةجوزمم =onةي

كا -جرم

نييم ةَيو

3وتارارج 87)زجت هصخ ر-ج-

،ةرياغم 140زواج-ضر هتم ربعيودأ

دمجتيو،ةجرح -جةصرتيمومرا رما

،ةمخaسيغيتوتم

مكهتلاومدهلاوما -طبلاو يممةصنوأرق

عمكارت" وبا تنزام ر -ج 2-ةبه

-ج -خرمجيرك ..عيقحمثتخريم

ديةيخي مجنةميزام اهلامج

ةجي-جدمتججومجم .ةيلو-خ

2 مالك80% يمحيو
كاجنسحجمه .سمشجسم



- و مذرض ،راكفاك)

.

تحجر ةمجه ةضوم،ةوعمجتيحض

ةجردب ةيمشاهةيكيمانتم ر-ج،-مويلا

عم مزف-يرس يجرت م-جرجو ،،.

.

- ريم-جن

-ج %-ط.وضع (و):معةيجي ..يشاو)و

تهجو نم-جةججدم يشاوم ةيموجيب

مهملا -يك -جةيو) ns,ةعتم ،زج

.

- ،P2-1-ججاهوج

عم يف-خ-هيا ييبأ ةص-رك ايك)عم

دج- ييايم ةذوقومميج-5-عقووهم

.ستةلومحم ةلومكرابم-خو ،ركراوج

-جة1- مايباكم ةكرما ،ةماركلا

- ةديرج مايقبترتخملا

ةر1.ةيموجه

دومج ..ةيوبنتميوةيجرعايجلا
بيجن يفيتاقيم

ميياح جمارب ةمرجيو
اي جزمار

-روم،يمايم مايهةريمالاو زمرو)-امج

تيم ينمور ميقم عيمرتحجرم
مم "ام

. .

" - ةرت"

،هؤم امبةياقم ممصوي ةجوم

،«

-جرح" نمةمخ-رهتلت رو كا

- يسويج يتلاةموكحمايعيل

دم-ج وةعدجةيضر-ج .. -خ عم .رم

يح -رمعمدخي iarجيل

وه-جةارابم 70 خوقع ،يرمالا

ب - غلي ،الالوتم رجري،ًايمويمجلمج

نم-جرم ةيودا ةجيتن ام-جؤجماع

مجن ةرقوريت

- يألةجودر وهوتارايت امأ.لمعلا

عمةخيشجزلاو ،خارتم

بر ماعلا يج -ج مهخي رضوميقم

-ج جرسةميرج ..يبرع-ختجالايحيمرملا

ةم- دم-ج دم-ج ةعتمراك-ج .،.م..
و عويلود-جيلريه

-جتمريتلا -جتيرلا خيرالي ..قمري

،يحجرييورمعايج ،كالتخ-ام

ملنمم,يلام-جاهم ر-.ةصوةيجاري

-جام،ميمح -توريب ،يشك

.اهب

دمح زيزعتوديبعوب امةقروةدوجلا .ةدحي

عمجمكيراكازيهجتلاو ةكيرتوبأو

امام امم جمعنم-Pجو-ج-aسي

تددهوتمزجي مايالا .ةصاكراعم
كلت يتلا متي ةيقافتالا

جمار) ةعتمجاتمم ارارق ايس

يميجمجن ةرمو،خجام رايلمعل

ميجينو يرييميريجيمويو

0p تمج ةيموقلامهروام ،نارهو

- يه ريغتويب in,ليمج

ةج ةعمجتم ،نييزيلام

.

ةدو% ةمومالجم-جم

ةيموقةيؤ-يج رييميريمج-يمم

110-7 يتي
يف ايبيل

- نم يرود .عتمجملا

.

- ويلوج

-جو،مومهموميياقم امم،مم

جرملا

-.ةع وهوديجم عمجم لجخةيحايس ..مم

.

. .

- ايلومم

موم-خو عمةزتمةيخرملا -جو .م

- عم مجم

ثومةيراج يلاوملاييأربمهزجتحي

ةصيح،هوعمجتيحض ،ةماعلامهماما ةortومر

-ج-Iمةمجرتم نم-ج،يواري رواحم

* هعمج وهويناجلاو .مويلا

- يرايبآوزيري

يهو) يمروهو)شومجم اتمةجوزمارك

جح نمةيخوةماعايموي -رم راروم

مييقتوةعجارتم رارمشومره

06

ةمةيتح،موم -ج %-ج ،«يبم

- يه
الام.ميكمت ُة

ر :ج 16- 216وو مك -ال
هو

ويشيرب

ةيوتلم امهعمجدجتملاو ،ة:يريم

-جيرض ج.ةعت مم جر) ..ةحجانلا

(2) يك مثممكم

810za جماعومجم يهوةينيد تاجتنمجم .سمشجسم



- مار هللا 24موي ..دوويام

- ضرممور ةضرممو دrn-رام-جاهومرم

ةموميد وي)-وكاب)جيج-ج يرخاو

ام ءاج ةم-هعردوعوم )يمرم ع .

.

- رديمحت

ة ةر) -ج،ر-ج مره%ميرم و،ةيرصم rة

.

ةامسم،
و)

حيتيو اوةعمجملا

ع- ةيمشك
عمةيعامج تاهج ..ةدع

عرجتميتام-جؤ- .رارم

هجاوي لمعلاتازيهجتلا

عمةمدr-ج يفةيمدخ نمموي ةممtغجأ

يم ةيرح امةجعزم ججؤي ةبترتملا

نم 24رقييمالحأ ،ّرصيويام

- يجزما خذو.ايلاحيرصم

-خت زجوم

. -طعم

" ةجيفيكوزنامجي خ-6

ةريدم -.ورويلا نماهتالاجر 20 اموي

مامجةمهمايص .رميحجاهم

.. ديجم مجم

ةيج مهنيب مههوجوو ،رقوعمجو
تمتو ةرم ،ةيرصمةعماج ،توك-جيو

امةرم -جيرخ،ةعجي خ.عميجت

.ماع ةاو-خ-قمعمو موه ىرتنيموي

جذو ةمرتحم

امميديشم ْمُهَل.زاتممعةيمعج ََيمْوَي

فقي يتلايوعم اهرقا مها ايكرامةارابم

-ج
ةتكتم عااهو- يك) 11،هي امو ..ني

. . . . . ةبذاج تجوجلاو

.

نم،خجوم، ةمزأ -جنةريخ ءازكيلأ

.

واةعماجلاةرا.. ةجوتم يته»

. ةيرمو،مذو not،واك) nfهتمة
ميرم ةءالجع رايتخالاو

.

،زجعج عمامرابم ةعامج

- ويل،4-ج.يشار دورق-خيو

يا،ملوعمجا ،مايأ..هتامم

رخامزاؤمو بتةرامإ:-ةزجنم-جألا

. اوحضوم ماقةجمدم .هافر ريدج.ةرم

ويا وهويراجلا عقوم "،لجوج

.

.. ةص-خ .،،ةعم"وزيز"

وبا خم اهاورم

.

موح امةجوم رمي

..يلايرو -جر- ةبتكم

ةمزأ لإ"وةعدارلا يج
ةا يأ ..هرادج

.

- رالويبلامحتقا

مل-جعتاراهممهو) عنمي ةيرضوجرم-ج

تحتو ءارمحةبرتلا امو هتّقرت جماربجو

وه ةصحعم ترامسم عا-ةداععججح

-ةع ،امامويعج-جذهؤدمم ي)-روجم

واو ويتوم ةميمجتججاتم-امورو

هياةايح يب رمدي-جروم برعجرقم ةتارقمو

.

23خرؤم... ويام عمغر-خ-رتوي)

كلمي امريخ ماري ميقم،ةرخمل -ةيمكجاتم-ويم -اعم ةبرض

-ج عدخ.ةعماجلا دحوتو ،برضمر

.
.

نم ،هكردن

-يو ..كوم-ءارضاينمتم

ةدوج -جخورايور رخ

وي)تايزلا 70براجتويب ر-اميلوي

. ةعامج يفةليمج جم نممهريجهتويبو..عقتضroعجوم ُة

قحهج بجيورتيد يمرتحرت

،ةيومأم عمعمتجيرخ .يجوت

-خذو عمجم رعمجمو
وه 20ةع-خرتذاتسزقروم121-خم ر-

كيت" 2-رلزيرك ا-وك) ب ،لخ"

نمةماع تالوادم يتلايمويلا

مالس عم رصم

ا

, 7ونيرخو ليم يأب
يمبجومعم-ج ةيمي تبمةينقتو

نمةعماجلا تاربخ ةيلحم ،يلخو

-( له

.

،خج-ةيك. ،يجميرمهجرم "نمؤم

جن- عماهتال

تمج نممج-ةريام ..رخميخم

ا . ج مجرت"

نم..ةعتمزليو)-...يلامج ،ملألا

8023 جمسوملم ريغمجهوجو ةسشبسم



،رنجي ، لاومايار- وهجمربم ،ة0 %. كالرآ-

ام تسل-جي ..ةوهقجججدمتعم

يا يبويا يياييتياه راموكو

يف تايم وأعزجزتخم ..يبدمرجخ

-

هموث)----خنم

جم ةحرم -جوعاجيورقيو ..مميرخ

متيومجاه يومت ،يازكاو

" ياويتلاوةيخيfinؤ.. جرألاو

ةيردخ،زليمرمةمـيرايخ ةمصيهتسلج
يف امايبيل ةيزي

ةممصوم -.مهريوعم-جمو

.

،هجدرجم-حجرو

-جومجم ،1وم100

.

ةيتاؤةيعمجييرتم.

مثؤ- .ةعمج .ماوعجرم-خذو

.

ميلح م-يلا،a-1رجو.امهجdارم

- بيجن ربمتبس-ج-جديم

يهةاوةخراص روص ،يتابنلاو

inجّرجforexامويروخج موقي

- يمدق وموزيمتم

..

يض ..،ميصح

.

- ديجمتؤم
-ييأ مثيه-خيراتنوم ..ميلورآ

-بيبح وي يب يا تبيصاع مامجب
نابجيةمك اممهفت زيمي

،1-رمغ مؤممووليميج جروبمجم

يف،يتيوكةميدكجوزكرمج هبيصح

ريدم متهماوعجرم اهرارقا يرزيورب

اممجاتم-تيموسرم .2016-زتخني

3ر2 -جنويلم ...نيرخوةجنريم .

،ةيو اومجانمو مامتجاو تايال-جامج

ةيحالم يورقم،يعيبر تادايع هادمةلمحم

رورملا ةجاحلم،هوجورمزيو رخبتعالمعلل

-ج يفةحول وةروهمج ..اموهو)و

-1 (رصم)ويرامورك) )جيور) (ج ام)و

ةيلام تياميف

ر-

كومريلاو و-جريبورةيك-يبوروالا

هحح

pr-جالا

وسو يفامهو ،.م.عمجتلا

- جزمايم-جيورادمم

ةحج جات-جس،1-م،امامت عنمل

7ر1وهويروهمجلا % راو

ةددعوةريجوي) ملو،ةجيو بخي

ةجيتجر ةرمةيرازو) 2-.يتك71-جيرخا

،ةيميم -جرألاو ارتب-ج-جم ...

70رايت"و ،ءارووكيرتاهج

-عرهوجو)جمؤملا)-(-6(2457 -جأليموي) "..وي

مييقتو ميرمجمج يخج

هو

ف

همةيمم
تادايع ةصاخ هاور..تاعماج ةراهم

مراع -جري رتمجةكلم ةجذا ..ةاامم

.

جم.....زمرو
عم -حور ةيالو ،ةيردنوم ..لامرلاب

- مث ج

نمةعتم اومر مهرايخ ،اهرخو

جج .ةـجيـجر

ةيرارم -يأرلا ،يص ويرام

ةيو ممتيو

.

ةوقةجيؤيمهمج.. ممألا لوقي

- مسح ه ة

امنيب اممرييمعنمي يه بجعم ةموـج ةعتممو

عمعمتجمجيور-

-جم .امهيجيولوي)

- -

و-ح- ةيددع ..،يرجت

نم خ-10ةيرادإلا 1964-ةياز ،و

- ومرمةمءاوم ..ةوام

خي تميقي ،بويتوراطجارخؤم

- عم-جن جتوةمجهكاذم-رايا

وجيفموهرم -خم ةرك) .بع،هروهيبا

..،ةمومألا-خ-

ذو يفةمالاو ،1-جنوه

ه

ام،،.يبياكيناكيم ةيمي -pاو موجه رخا "ركيك"،هييميا ةيناملألا

،ةهيزيلكنرب

وهو رمألا وهامب ةيجي ؟ةرم

910ةيو جنيججمسوملم ،هيج .سمشبمهتاينمتم



رقم -عجعومجم -جر -ج.ايلاح خرم

نمجو دضجيميمص -جر ،زاج

.

خنو مامإلاو

فرعيو 70مهمم،تاموصخ ةضم-جيم

جيموي) جرل

جماربلمجيرام خريتلاةزيمتم هايم

ام-جبتاورو .،مهعمهلمحي

" . - ريزو جاجت ،يريض

يوجر نمةمداق -جو درجإل ةعتم

جج-خ -جرقم هلل ،هعمهلعجو

. .

.ميمعوب

. ويلوي ،يجاتحيو

ةمدخل ةؤي-هنم ،ةماعلا

- ،ةميو -.يلومموجمو ..دمم

- يمرارصم-حليوةعمجلا ..مرلا

" - ةالومور

ام-ج ميرمةريحضرعي رتم عتم

.

-inال-ج

ةماعةرم-:يه،تايلمعلا لامج ،فوديل

.

زيممةعم-

ميج،يكرمج جماربعيمج ةn-حا

ادجةمرميجغودرم امم ..لمعي

.

مل هذه،ةهورت ،هزت

د . ةنيدمو ،ةيفونملا

،موةجر ..ةمجؤيوريرميلوؤعم

- الوةجرضم-جن وهو،ةرم ،رتم

. يفو ؤي-جةعج-ع،مرحلا

-..يليم يه معدجمانم .ةعتمألا

تو ..تلو،زيزعلاوةمومير)

ةََييايبير

عمام،رلومدرجم زع-خinرمالا

عضوم .هتمجرتتم-جاهومجرت

مولاشعزتناو -(ارتقالا رص

يكو ةاةيرقت ملالاوكتاراهمومهّوجرم-ج

غلب وضعحجرد ايخ-خوديدج ..،هي

.

- هيةعو

،زيجيل..عوضراعم ثألاملاعمو

-ج يههذه،ةموؤلم ،لزياوميياعم

-ج يهوم،-جنمرب يم،يجمهيريتكت زع

- يا -جتارارق اومجرت اهلوصووةيجمي

.

ركيتيو)-

ريمأ 2/1يكرامجلا مويلا لوةقرحأ

ةعومةيالو ةجي-ج-جاهميم .ءاعمجم

- .ةعمجلا .ريوصت

-19 يهو رورآلخدملا

نيب ام موقي اكو.يزكرملا

ذي -جو اوراصوةجحلتخركذ خيرورمأي

ةيلاملاو رثجعجت،الجوربريه

-يمايم -جرتملا ...مجعزخ

مهألاويراموراليبوارح ابوم-جياو

ميج يكزورمع،ةججاتم ىلامضأ
امم يأمهمامزجع ميعزللةيلاعف

وي) امةيوركرك) مهي اميلامجالا

و ةوقبم2كل ،ةه-ةيوجلا

..عمةمسيتلاويتاممجومع-ج

،مو-ةصوبرصانو اميف امملصاوت

ام ممميقم يفةروشحجمبو

.

ةعماجو ..رومألا

- ايموييدجم ..مموعدم
نم رتالايمانت
ينيص ايوميياي

.

ةراتو يمعويرخأ .-خو

.

. زيدوم-خ

0i"كز

.

الأتلتأ ،يزةكنت

.

نع-Pئرو معد ،رآيرجملا

" . 15و ةيجيم

-ج ال-اك) ؟اقةورما جميكو - ،ءالو)

.

،،رثكذو

..ةيروهمجلا

مهميهني درت ،ةيأ

ءاردموةيمدخو ،،،يتمومع

اموزع-حلا يفيرجي جر،%0-خ

صيمجايارم يعووهضيور-حليت-تي

.. يتلاتابو -جرخ يكرتلا

ةدي واوهاركو-خ–،«ةمواقم ملكورتوم
نم الوةيروس مدخت ةدارامارتحا

عه م رح رح رح هرح

81023 جمسوملم .هيقينيد م ج هبشبم"؟ايخ



.

ورميويح

تجزم ؤي-mجومج يدنيورتو جنوي

ج -ح -يب د ب أ - 11ديري ،ملم

- ،همومع

ة4 يوعم يحالمةانجلا رمدمحم
ملاميف متي مييقت يتلا

- ةرجهم ..ةمجةعجارم

.

. .
.يجراخ

اهحج درجم .يمايموي

-خو رما-ويج

،ماع ةرقم جوج الةديازم امم ةماسي

و نم لجا جميك ملم ..و،ةاوا

ةريتو يتلا رخاوةجه .عقوملا

ةجرح ميخيتمجمجمهوزيمج

،ةا تاذلاريماو) ةgrخا-تيوه

.

,7 ت 70 ةملك

يا ةمزا يهتام ريتيكجرخملا

يفةرم امكموجنومنستيجوي

.رو -1، 7-جيرخ -خيرقت ...يمايم

يوجر .رجيمهمومروف

.اهمج اودكاو ،يريهامج

مغر ةيجيتجا .امهجيج

ةجر ورمعو هممح

وح -.يل-جير،ماوأدخ ..،رهز..ةعجرن

- اوأدبنيجيراوي نمجرخي ةارابم

تارارق ةيوج ةعامجيممبو

.

-ويه- ةيكيرمأ

امتايعمج ةركامجي مدقتت لامج

عم،مويمةمهمب ةيرح ةمحرجعتملا

يهةيعجرملارايعمجه ،ةمرجح

- معزو ةعتمجمارب ،زاهذ

-% ناكامم .يليبمدعوم

. .. جوووييتجيوتت

ةوق -ةينما 10 موييكيموك) ،ةمصام

- امةيلامججيزاي جي ةديدع

ةجح ،2مخ 140امو ،اماع

ةكارك)-

عيمجمييمرمآ- زجاح.يممجم رجملاورامجالا ركريكو

،-جنم-ج ،يردخ تجنيبم نم غنيم ووم

:دمحازيم جذا-جرأ الوي) ،مص ر-رمعم

ج-.ةعمج ..مامج-ةوعمتجم

0-4ةيمكرجيجحلا 6و م9:00

ةمجتمزلا اليتلا،ةديحووعرم ملعي

نيتورلا جيرختو كوهدويوي)-ةرواج

ارتوتم امامو اهتةجومرارمتحم

- ،270,1ةيآ

-جرت-خو راجيعجف ايلاح جتحم

ةدج متوةيعامج ..-ج،ميمرت

- امك

.

اّيت
لك ينب

ةمهءيج ةرم-.ةمءالمو ..n-.ةدجو

.

27و و 2/1 ةيتنب

ةع grnوم،يثيمم-ع-جميو on

ةيكيتي
- م-بوضعحجر .ع جم-ج

ةج -يارلا-جيم 1-خيرم،يجوجممصم enموم ,ةتكيييييييييييييي
،يبه

ةقمان ميل-جةدتمم ،لمج

.

- -.يعتوم وبأ

ويام .يض،ةيريخمامججميا

.
.

يمدخت عمةخموقمو

ادج ،ممةجوزتماميقمجي

تتو ةارآ ةرتراك ب "1

نمذو ةدج ،،؟اتاو
نم يتمدخ .نييكيرمغ

- عمةدج

ةحنمميركلادج -خ.ام "،ةدج

مكو 22ةكرةrn-طو،هجهومده ريجل

مويامم يلعةلمح ةموضر
جمةيمومع

ضرملا -.ةصيو جرف ةعتم رماججزم

متةصاخراوح hت .

،، ،هرقم جذا-جزتم ةدحولا ةديدجلا جيدخ

ةعأديازتملاجايكام تجإلا-ج ةتكتم"

- ةمو)-جن 10نمنوكمليوم-ج .هينج

عتم- يفشيجةيامحب ةلوج

81022 يمسوملم مههينعي نم .سمشبماهتا



.

دوو)هج مه،اصو ةخم ةيوبأ
ءو عمش

- نمجوزتي) ماما -ردخريهامج -جو عجري

عاتهومجرتت ،م،هرمع ايلاومو

- ينميذؤي رمغتيمج عمممؤشو

لمعجج-ضامجإلا .،،مومير

- ةبهو،هوجو)-دي دجم رومجم

،ةيقارع-ةيمامومعواركلاوك)
نم هتدم-ج

ج "a rrراقمةمخ راجحالاو

.

-زلا،ه، يمار ...اومرم -ط رورملا

- تداع رومالا ةجي-م-جالفاو

ال .ةزيمم-جردجوي موةجهو-troعورم-ج

-

-جرم جريبرعجهومهم ربمؤم
- ميرمةيميلعتو ةعبرا

ةخيمةيندمةيويح اهج-ةيمضوم

.

-جؤيطرتمويتالوج. ويام

- ةلصإ لامجهومن ةمواقمو

.

اهلك

.%

عمةينمالاعراوم -ينمأ ةف

"

-20 رصممجرتم .تمصو

.

ءاج يديم ؟ةنمؤي-اعم-جنيوم

مر-ميمايم يموميت .يلامجهوو
رخف يل جاليمجؤم-جيم

يتلاتم -امهبوصعمج ،م2011م-جألاراني)

ام دعب موي يتلاجيجم هدوريدت

. . . كيك" بت"

.

نمي عجرمةيروهمج ةجضعب

-جيم ةزيمم ةrraهميم-وعم وضع-ج

. نمةراح" ربوسلا

و 2-خ ، مسوم دجتاممواريمجرتمجحاو

يفينيشيعم رصم يتلا

7)يميم ةدج-يك ،هميوةص-ردخم

.

وح مامألا

"عكرم يف زيزعت

.

- شم .ايلمع

.رح-جوممكيت"17.

7)جرخوميمرتب ..ةيوقمو-يك

" . ه

يهةيموي ةبكا

..

ليومهوايالاميخاوي،

تحرجومي مييض%جاجز

م20-ج ةمmجيةيدامتعالاو

جيتمص .ميرخ رامتمسحو يرود

يبدسلجم ،ةمحرلا اموهايمهريوصتو

يدجةجو- مر ةيأ -ججرم يمتمع غي

ججح ةمربمو رpدمحموميحرو

ةجعزم -ةيرصملاو مويلا دجمم تؤملل

ةمجم نموةقعوجاجزلاو ،مو،هجو

."

- مءؤم ،يجهوكلا

- 21 - 2 ةدحوك) روزتمنام-جيم .تبهنتم

ر

.

يأ ويكوي

،، اهارن نم،ىدمامو 13 جتحم وضةرحم

،يم ،هومومهلم ،مي هتموميم

وأةايح ةبراوم يجورتم

- بد خ تياك مويلايتارام-ام .هلاوماقم

موي-اعم-جعومجملا امروبةمجروت

ةعتم كير .هيآهتدامووومزعضوب

.

ماقوةريرملا روهقمتاريمجتب

مهيلع ،مالسإلاب -2ةججدم-جامو وأعضو

نع ةيا ماماةمكاحم ؟رم

-ججيتيكتم ةدم ،يجو رجاهيرجؤمو

ةعوم-خنو جربمرب .رتعومج

يك ةيريصي

.

ةيويتيميرتمهتيجراخ همزهيو

يمج ويجامجو رم-مؤمهوتيج

مهج نمتارمشومرمب روج-جم

- مير ميرم امو،يتاموبويع

عم ام ِةجاتمه توغجي رآ-اموت
َياَي .ةّيَي يتلا ال زي

نمريخألا ةعونمملا ةكلمملاو

- فصقي ييايموياهيلتاقم

يمويلا جيورتةرمدم .يدجم "

ادمك ..ميو.ةصاقمعو

زجعلاعارتخا يحةجوامابوا ومامةجاجحل

نم اهمأمهثيدم-جيورتامجه دهاومو

26-2

يموييهو لمعةميعجلا جؤتحو

رامتمج نوكي-امجب ،ةيعقاولا

ب " دامتهاتدمع

2nوخامو) رهوج ايوميلامجهو

. .

foاماهيكم غكمام

81022 يمسوم هينجي .سمشبمكاحنسحم



-

الو"رآيحزاغتازاج ةيؤر..جالك

,ض-جامو ردهويتج-ةصرماؤم ..يورل

-ج اممةيبرع خي

نم ةميق ةلومعلا -.اموج ييأر

تاووليصموةيامح ةيجمجت

امدع- ةمهمةيكرمج ي-جةلويخم

جيورت -ةينميلاورودام مزملا رخزيهؤم

هايم حامرلا امامتةيراجت

ايلاحةيراجتالكألاتابيترتو

9 ةيئاذرمةجرالاوك) ،يالرخو

مدمامح موي ....يمرملا
ام

...

.م

.

- ةيقب ليمزلا دم-جالج

امةيناج -جحيتي عم،ماع اوم

ىور،ةدومح ايحجttr-ج-جو

ةيرييريرك هجز يرايحأ حشومو

ةيام agمججزم،هجوم-ك .اموي

يلوتبةيريميا- .ليميا

-ةمي نمض ليلخ 2وروجيمو امم

ماماعاقم الام زيمتوةيرارمتم اكوكرم

- ةيخؤرةدم

ضرعمج يخاميجومجرتم ،يجرجرخاو
-رهزج وأورويلام هالتمامجرتم

يف-م-ةيعارةغوتم-يكاج ةغوارملا

وي-جةيممةيرامج جتيةضيب

ام ضهي يوج ادجم امجيجضو

- ةيمويلا

متتخا ةلماعم -جرم،يجنيهم مامتموميرم

الو ،يجام-جيلخبي ايحوةمجمويج هجتم

متامعضتدعوةيرابيلم دوهةمجرت

ةج ام مالك) ةيجميك عضاحمةموايموم

يهام-جريو -جو-مي ياياربوم

-ج ،مارح مه اييم جيلوم rnةريم)

- يضقي مجاموي امةجيتيرييراك

ةصايدي)ةهصيحم يرتم لومم10ر16-1

يتلاتارم يمةيعجري مايا امم يوجرعي

تدح ،اهتارايتو

..

واليمتو هت

يتلايبدزكريجيتوةداتعم مت هيومت

- 2وؤ-كته ةارابم ،يويستالمامتهإلاو

.

.ةوعرارقإو«، - وي) لمؤم رجا

اممديدج ...عضعج-جي ةربخورع-ج

ةيام

......

ةريرمت

.....

وا - ج - اي ،هتجوز

- ةطيا يميمو تعمج

تلتحا -خةيحت..ةعماجلا ةديا ..زعتبو

.

- -م هللو

ةرمتجملاو

Isrcrafrو

ما يتلا جرخ ضوع

.. ،-ح اي:مر ....
مأ دبع

كيماجتبرض عت:وك-ابوجوجك)

تاورثلا مدعو 7ةماقملا ةرامع

. ب لكزيه-7)-

يك ؤم،هتمهم رمدةamaraم عجعج
،م :يهو

- امفةطماص,كومرهلا ،ةصصخي

.
.

-% ايلومم

ةيرورم عممجؤرو مجح رمةالوو

- يتلا مهيمحي 71وةعجيو ةمهت
ينوت ريلب يلإيناريالا

هعم مويلا ةيليصربهتعومجم-جحتم

ام مهعمجي ةضياقمعتمجمج

ةيو ،«وةرمخؤم نمةارآ .موجهلا

.

- ..هتيعمج
-يجروج اي -.ةعامج نم ..رجاهعيقح

.

- يارلاجماربو عا

ميج ،يمج ،1جربسرم ايحو
تضوعومهيومتهن ميلست ؤم،هويدم

قم موين يلامجاوتم ريك"ةضرمم

ةيجمربلا يترتعو ةجزتمي ةنمؤجيو

70 مأيريت 12ةك)م10رو -د اكو

-.

70%ةيروك ةيرقت
ةيع...... ..ةلمم

ه

- -

- يوعو
-ج ةراع وهعادخ،ةقيرعو ليوم-ج

.

6ذيو ،رتم

ةم- وي)رليوم -جي) .رمتم

- مهتم تالممب هاجتةيلامجاهمج

ربعةيلام

-رض زكري حبك روهمج ،رارحألا

.

- اممو هاور

".. يياكوكلاجاتحينيذلا

ةجوم ةمزا -ةيعي ةعمجميحجع



---------- ع ةيحوم ،يجومدم ةجي .ميقمو

- يليومتعمجو ..رمألا

ال تمي تاعامج ،قايح

جدربملا - ام 2زي قحسل يا aآ جاري)

-ام مامأو ،عمجت 1-جي ،رايا

. نم راود ..؟او

اذهو اودوعي ،هيعو

يأ يوجو يمم ...ةيمالؤه

تاميلعت ،هتاهجوتو

يه ةدواودأ -مويلا-م ج نم ةربهر -ج م .

ةرضح-جنوج،ازيم... ،عو وريموه-غرو

" . -ج ةكم ةورم ..يتال .

- ةيتحت ،يتم

ةلمجلا 3و نييالم .مهس

" . ،ةخو 29مو روام

ةجيدخوع مدع ..ةيكيرمألميقم

يلذ ةينيتاللا لوت
ليمرم ايموي يمرمم يبيل َيُه

عمجو ةمكحم -اعم-ج رثع

محرج ديع ينمومري) يف،مهولا ايبيل هؤي

جرهوجمضوع و -جي ليغيم ام .

ب - يج

ةيجيترم جراخلاو ام .ىرج

نمو صرق نم مايخ جرمو

جمدوريمc-يتص. ،زيمخ .هجمبو

كا 6 - 2 1 جمارك) وكيت" "لومت) ال"و نيبة0 ايبيل يتلاو

-ج ةامم % نم ا- م م -ج ةجي) و صحو مهب مير. : . ُةيبُي اَي ُة

ةمجرتلا ةيح ،ةينمي جروبع - ايلود دعب

مامتهاوعره عيمج 2إلذ ..ةمهم

. - نيدفاولا يذلا زيمت . .

ءاجو ميخملا ةراداو ..مالسلاو

- موي زج
" وه • ةع

ال -خيس مدع ضرع ريياعملا ،رشو

ماوعمجت سما لوالا ،«..سنتو

ةؤللا ميمرتل يهو 20 -خو ةحجرم

.. 100و رتم هدوب ،يا د .

- .ةمرا نقذو هايمد ..

- داع مويلا -جرهم ترج ةأرما ينيص

مرج ريياعم-ج ميمصت erهلج،

مجح norcesعمزمذتي، ام

ةايح تومو ام-جاهوججؤيعجوتم

- رومض ،ودوميزام يجو .ةيمم

. - ةياور ةيتام-torpج جامورو

عرصم الماع 15و -جاح 14 يتحو اهلوم .

" . . ب .. نمو ديري وممصم ةيمأ ،

.نيموي - -جن يف70 ةعبةَي
متتخاو زايتجا يبويك ريك)

ةمومذم ،ةمج ةجيدخ .يمرضح

ةجؤ- 71-جو ةريل ةعجارمو ام ..يلي .

" . . . . -1، ،اورم يل

تحنمو ما مرجم -جاجح ةورم -جو امم

-1 ك) -ح ناريإلا 1%واجتحاو -ج-جيم ،ةكا

م2 رهام مومهؤم امو -ج ةكم

.. اودمم ..ةصرفلا

. " . يتمدقمجيو

- . نيرجؤم يف يخم ،مي -ج ،يوارممع

- -جر تعجرختم ةرم نم متثج

. . ب - ريمور

كرابم ةسرام-جري جروبيصعتو

يرصمسف مهيمج مومهومزلمحتيجمهو

رارم ةجوم -كروج ةرم ..يخيرات

-3-1 6- كو ةع و مجح

-جمانويلم (7 م-يك رايتو غشم ةو" اموم

ةبه وأ جيت ام جي اومزيريكام

-1 رهو راجتالا -جرو ةعت ،اسوو

ه - جيرك مجلي. ريهامج يلودلا - ةزيمم دعب .

ام دكا روم (2 م دمو ي و ..عوم

ام تاب اوناعي نم ةبك "Rة

ج - ,ض ةيجم جام) وميك 12 ، ،هتا

- فع..يلود-جرلاو ةَي -ج ..جف

جولولا .زيتامورلا , 0 يترايروميمو«جيم اَي بّيُغ .

81023 يمومك جيج
هميقي . و خي .سمشجسملا



يسكذو ةحا ةماع رارع -1 irrحك) .

يعي ةيجعت صوم ،رغصي ،«مم 24امه . اكيجلبار)

ةشمرقميمزوم يت-جنوج

. تمج -ج تاجومج-جدمي .

.ةماعلا - تمربأ ،1-جماع -ج 22 - 146.7

- ءارم - وي توجومجمو -رقم اي

. ,5 ونيرج

مجنلا نوج يت ة0

عم -جو -جر جيدخي ( -خرتب ،اعم

ةريمج ةيلوط ةدئار ،روص

يبيبح تاريغت ،ةيخيرات

ةرح كلذو ،يمارح

ةمح بر امومع -امجعومجمو ةماقا راوح

يلامج ج-يومت -ج حّجر نم تايلمع غنتم

a-ةيلهاجم ةمواقم) ةجعزم -ج ايلم

يفو يمليكيم inaؤت

سيراب وهو- ةمدقم ةرم هييام-ج

ميمعوب ،ةراجتلاو - اكو--جؤيور

ميمرموب ةودنق 1-ختم رما

ةمه -جزعو ةيجولويبورثيريبعت ام دب

ميرم ةعمج خجو كومرهو ،زبخم

يلويورويوهدوهجمو .رخم

عفريو ةنكيم ةيكريماو ،يواضيا ،رجه

- جرف -- يلع فده ملت" ،هتيكلم

. ا ح ةعمج ،رمتومم-ةبوذو

. " ةيورق-

مسوم ةروص يأ وروي» 19و 22و ةك)

ماد مايعم ةلمحب يجيورت

- . - يرموع 16 و
وس جو-ريك جيتش امم مت يب

يقت ةمجنلا ةماعلا ورمو

.ةميريم - عضو جرح يف ،يت"

- ةدوجرآ عضني بختنم يف
يح هجاوتي تاعمتجم ةيج-جألا .

. - لجس ةيخي ايمج .

يجرهم 21 ةعجيج زيهجو 110 ،ةكرش

ةباجتسخ ةيعامج امم

ايبيلبيبوي ةيوج يلع ةب1
مث مت اي يه ةمتت

697و878-8880 ت ت .

887977-080 د ب أ ي ه .

تمت ةبق خمجم تمهادم ةوق

ةَي} جاجحلل رتوتو ةيلاعلا

ةيقالت ةيم ،يبم ةيعاد 26ؤمج

رمع

ه-- مح م- مضتم 26 --ص - هلعج رتسي نم

يفيو جره رضحيو ةمحرلا امم

يج يمدخ لروم - نم ةراهج عامتجي

جتحجري يدامج يج لختم

-خ ، 0006 ––- نم

ةجل ةجيتخ9000 هجيو ةقاطب

-خ ، 007– –- : " كيكبت –" . "

رميو) (يممعب .

عماج رمعم-ججججدمو

طا ح– ع . - .ص "مح ع ص م ي م .

. 5و مهص مهماهم
م ي ع " ، ةأ وهو

و.. صا يمايم ةمو)

ناكم-

- تيم ةور يراجتلا ،ةدتو

نسحم مسمشبملا



-ح ه)يهو)
،مارع-جوممومعلةيدوع-ج-يلوم

دجديع عم-جرلارامض ،ةكم

- رقأ 5,1ةعمجملا رايلم

....... "نرو ،ملألا

- 250 جد حدم ,ةرم ،ةموكذم

يح كرابم و-خيرقتتاورهلاب

دوهج عجزعوابموبم ..يعامج

،ةح ..wo-.ةعمجلا .

.

-خ- ةعارو

ميخ ،مهمولعو جةراهم-ةزجنم-جنف

يرام ةديوج مويجوعميو .ةيهتي

- -جوميرجتو ايوم
لالخ مادخميلرام جزتمًايمر ..حف

-جرمج ،همجي ،يجكذ

تعدواهفورح ددعوةيعمج ،رخآ

ىتمةيمور -ج.ةلوهذه رمتجم

اجرسج امك.ايلود ياعسو -.عتمم

,insةمتج
-جةريتوومجؤجيإلا موييأ ة5

.

ومسةزجعج ريما ةكلمملا

- ةعمجلا ..يضو-rriمهتويبم-خو

.

يفومذرو تارم ريروام-رآ

موم مورايتلا
%ءوم ror-sاوم،يجه

،ولجومي ..يجوزوبصخ-عرزي

ةمو -ميبيم يبومتحتف

.

تحج وinعلخلا

.

تو
ةخبوم -rtoخرل- تآهم-جروبماه .رمدم

ةراح 1-خيراوم اماع ..عرزيو

- موه

ورو

.

مويلااورم يعجارتم جومدعوةجورم

جوع وضعةم-..زع دمتجم الةمج .لي

.

ؤملاةجاح

11مومارهالا -جتارايلم ابوم-جرلا

.هيتايتجح

و

جروج-ج .طاقجربجنويب

كلذ ةيخيرامتجالا

......

يك ،رو«......

ةج رسج:يرمشم

ةج ريدخ ةمومالاو ..و،وهجاو

مجحلا ميرم ..امهم-ج

يوي) لمجالاجامدتحمجولوي)

- اممو ياةحامعأمهو-1-ج يحعاضورق

-جعومجوةيردصم ام يه ارلا-حتملا

.

يف-ج ةيضق ةيحرتةزيممةماه ميي)

رورم ."..مجاهتتارام-رتحالسلا

- اهرقا وةوهمجدجاور

-1 70-جسلا ،وتوكيا-ويك

- .

و تارتم يمريه-خم

ةع r-ج an-rمايضتةمكارمو،رلزع.

يفرمييذلا موي ..ليمج

ةلودةيألو- ،هرقموص

راوح يتلاتاديقعت ،يمرهجو

يك ةياذوفط ةميق aومّحومجم .

مهولدمو-خ-امج،هريجيور-حل ميحرقميدلاو

ماماامم،ةيومد ةحجم .ينيمي

كاذو ام-مويثيمرلا خمجورمد
مامأ ةصؤموانتمصوءودور-خ-اموزعت

-سيوةعسو anح،هرعلا

لمكيل،(فصراةممؤي

،رتم يويدب.ةمياو ..مهتارارق

.

يلامجعقمو
زكارم -جرج خيرض ،نيلكورآ

لمجمو -جرم-جن تايبرمضوايموم

مجرتي ،«ورآيزيجي .يبم

. - .

- مجم

يعوب-جؤي-ج-ج-جرمج .تارممو

وهو)-1) الكم اولأي-جرم اموايؤملا-اممل

-ج ياضخيعت خ،ةارابم ةباج

- rapnnيبنتز

-ةص -جرلا-حتمهم نمةملوعلا ةضوايؤم

.

-ةيج ةرم ،عجاجيديل ةعتم

-1

.

107 زكرج

ةمرايجاعجيه ،عامجعو
جم ِةيام

نممرحيومجهتلا ةهج ..ةصوبتارفلاو

يأجراخوضر صن ة7جنلجح

.

هككالملا

- ةجي،زيمع ،مهءامم
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ّرحعم ..كيل انأ ،اينروةقيم

.

" , -جترم غير

ةج ةيخيرات ةدم-ينوروملمجمو

هذهوةدج يرمعمدقم-رومالا ج.ميمتم

ةنجلو دضةيجاج-un-جالا هو،امةيحضلا

-1، يعوةجرديهو روي)رام-جزلا

دارم دروم هيديديلييخيم :ص،هوةجومم

-ججخض معءوزجمدم ام،يجيو تججي جم

-ج يهويخو ةنسيلعمخعومجم قورهامو

ةجومجذهو ةيمويوةطيحرنج كوةلمج

،هذهيسرمبج. ةهجهراجيس جوم

*. يهو -جامج ...أوراجتو

", rنم-جةميمح جمةيعمج

-ج امومحم مهرامم ،يهيومتهي

اذك وةمءالك

مجاهم ةدعضوعيويمرادقم وجرم

-جرتم ،جام ملةيحوم ميخم-جاري

نم امتييفحص ةرفارت هيراجم

يف راوح ةحولم،ةيرجي يتم-يك)

نيبمربموعنميو يدرومتم ةمم،يتمحر

عومجم اموةيرـحرقمزا ،هدعب -جيمو اهزيمم

ةمو ،ةمجرت،ةيلدجم نم ةجومعومجم

مازلا -جةمخوعبم شاع ديدج
ةحجاج

امويمقر =وي)وريبير n-زميا،

.مس

مويلا ةدوجعامتجا ءاوم،موالاريجشتو

زع 0ر64و ، % -امو ةجيتديرك،ةيومr،هرمديو

نممهمهريصارح رعقارعهجرحي

-جةيوجتالحرريدم-رثكا ةيريدم

يتلا خي
،ه لوأعو-رقملعت موي زيزع

ةيا الوةيرح ةيخوديجأ خ-ةعاج

دق ويدخت ةصاخلا جراوملاو

خ ريوزتلا -مجرخو امو يربمثوازي

ع ديكعو ةريبكريدجم ختمو

و مدع لاحإ ةيعجردجو يواسأملا

نم -ةيمم تمرج جمارب ربجتمج

76-جيمميلع-ج ،مجك مأججؤيو .ةرمتم

نم -اعم-جرجرلا-ج يدجو ة1ةيآمهتحنم

ملةيرسةمدخ- ،قمحرطي

يتيج وليك تيبريياعملاو روزي

الامتي ام عضي -وجرتملا رهوج

رشابم يهوايلاح ةرح ةيؤروكيبا

atالا wiدويتخ،«رع-جوممهو-.ةص

ةرك جرم ,هماما يداهج ةعo-rrnوي

عم لمجم ةصحيةرارم ةيويح

-ةيتيو ورويلا ميزعوحجرتو

الودوعايكوز يتهجأ نمةيوركلاةيوركلا

ةرجحتم -.يل،عمجتم -جدم-جرن ر:م11هرما

-ج -ام نم-جري يمرجرجرلا-ج

. - -

عمتنمتو ..و

خو ويومورك ،ييييادخعورت

..رتخت-جودزمجيج-5ؤ-

نمممهاوسو لمجا ..ةيمةكرام

برح رارمعوضوعيوجرجرجحومد

" زييمت ...ةيميلعتميرت

- امعم موقت .يجيلجورخلاب

عمالام-جرت-ويلوي-

ةح -جةوعزم -جمأعجرم ،ةماع

،ةح ،عقوتم مرجعتمجمجو

ةريرموةجؤيو .يمرجةجرأ

يهو- .هلم

.

،ةراعجرم-

ترمةيض جرم-mar،جري)ةيرورم

مضت عتمجمج ..ةمهمدقم

.

.رمحلاو-ةدرو

- يواولو 33ضاخاكوريدمو اموي

،«ءامم ةيج-زل ،مامه,جاجتحا ةمجرتضب

-جامويتمومرم ،ميمود لوؤسم ةيامحلا

ةهجعجوملا رامذ-جم هينج يكعضهن .يريبي
يبوري ،ةعر)

- -خ.اموي،ويلويخموي

.

..ةعرهي

- تورثدمحم ماماةغتe-ج-اموتيمم جم

تارم ماوعا ؟موةمرج، وضع-ج

رثأريمع-حلاج- .ديج

-ج ةكايجياحمترجا عم ةرازو

704111تنيارب 50ةميقك يتها
ج .

،يجولوي- يgهعم-جرم

onرامزمر pشيممتاج ريمدتو

امديكعك) مثممهيلع

Blozد جمدوم هوج تاونسج سشبسم



ب - 1-خi,,ليوم-جن ةارابم ،يريا

نمةجوم رمألايهوييدايق

ةبا جديرتيكاجوهوعضر ..رضالع

.

- تجوت جت) موراتيج

مراع اوهجحم11م) درج عم-جي،ريلوم م

خي نمةيتاذخيرحتو يمجنلا

،ةيارلا -جحتم يفةديجةصرمو :يلاجملا

ا مموةينيومت

.

يض -جروجمرجنم-eوضع-ج جرم

- رق ةما ةارابمعمزجاوح an-Iot-ج n

ةج يعتةيفش مامت ياقمةيلمع

-ج ةعمجلا ،ةيراجتلاميمتم يهرارقك م

تم-جرقم -ام -يت
ةليمج

ذي .ميور)

ميياح -جةلومحمو حرج ديعي

ةديج ترجيأر موي ،ةيجشومي

ب - -ةرهاقلا زيام

م،ةيبم زجم ع ةيمهتوةنيدم- an-خ

ةيجيلخ ةيبرع .م-جريبم امك ةعأ رتم

رحجةرويلا جلاعي ج-اينم-جزمتؤملا ةيدج

ةدجيج ةيمةماعيجرجميحج عومع

اموهو،مجحل-،ه امويرجي ة1-.وعمجتي

.ةع -ج جتنامم,يلاوت ..تيم-جريبمري
يف خيجذومrك

- عا
عاضمةيوضع-جؤو

وم روم ،جييموكحسرام-جي

9- 9 -5 "ك) اتهك"و ...يت"

- فيضي ،خجيج هبىضترموممصمو

تت نأنمةرم مرتحي ييةحدادم

.....و موتاي عمج-ردخميليت ةيجاجتحا ،ةحأل

ةيمرم ورمعججج- مدخ- هوعمتجملا

ىلا -مها عم،امامتج-ةيجمهم ع..و

ةيمومع -ةبيهعجترملا ججدم-جر

-.اهعمجي رمت تجهب ..ووميك)

- ةعي -جوم حرطمجروج nوزتوب

ةجو.م2 noذو.ةرازين" - ،يله

.

.. -ج ةيخي رمتم

متام وهرارقا -جو دق-اعم يجتدوز

نمجّرح -جألا %مميور)-خ-ع-جاج

مهو،ايموي يلاجملا .هتجور

.
-

. - ..م)

نم ايلكت ميتاوركو ،يميمتلا

.

11دجويو

تادايع ام-جام وه ..ةتاةيمروم

ه

،هرلااهلالذإو
و "وامةريه ،ةمهملاتعمجيو

.

نم ةريرمت ،نآرط

ةاوكيتكت ،ةبه

جييلريربتةلمحزعضخي

يوجضورعيموق ةمادتمي

ةريبكتامو)- ةجيتج ،اهيدل

- ييأرلانيعجارملا

.

يزيامم

نا موقت ،ةيخزو ،ارييتلاةيعاد

- مارتمةمذريزجمث .يمارك

يليد" ..توموجايت

" . لاقو ،يشت0رخم

م 09ج
ميقم ،ةعمج عمج ،يليشيرايلم

. ب تيحضيام-

50

ميرمسيم، يممج-يت يمايم

. - 11,,6هزكر ،هلوحي
يميمويواضمرح تيض،يلامج ،رمع

مويرورم يفمهم ..ةمدrn,ةمجرت

.

"ةأ مل ""ُرَي

يروح وهويراجت

رمع ةيرحمردومحم مازتلا .«ةكم)دجماوعمب
رماه-رضحم غضةخرتحمو يي

- حاجن ..ماهاو.ةعمجلا

امدصر يرجي ةيجم ،لؤانرام-ج

ةرح عضولةرابم ،هتوص

.. ..يآ"ورما

- حجرملا ةضاةيكيمةطيحم-جاب

. . .

-ختو .يمج

مويلا 16ةاج.ةّيخمزكارم-خيشوم م

ةك)i,و
يض اماذهو جو ..ةعراصتمو

يتلا ،صو ةدايقو ،يبو.ةيجروج

91022 جمسوملم هيجfنيج .سمشبمهتارخدم



-ج،مهيو تارم نمةيموي وأيخو-ج

- هينجنويوي) مخيياريلامجإ

-زع ةيدجو ايتمجهيدالج ورمع

جرخوهاياةمهتتهجتيل .ةبردتمي

" .

ةيمح ضوايؤريلجمك ةتكتم-ج

يتلاةمدخ ةيرص-جاري ،عيمخؤم

. . ديلو ةمك)

-ج-ج جاوم نيضيل .ةمخؤمو .

يتلامعازموةيراجتو ةعمجت

ماما ةيرح ةَي،ةجتةيثإلا وميحجوم

وهوهدهج تجزمي ويام-ج .ءاسمةرشوجوي)

ةيحوللا -حوو بناجؤر .ةدوعوم

ام -جةـججؤم ،ؤم يبنتم يعووةريرم

- .
.

- . .

و يتوي"

يكم،«؟وهامجه عمج مويلا ورملاةماركوةدحوم

.

ال،

/ دو اة -جح .ةمخيل
" ءا"

اهنموةيعمجو ةيعمج ..رورملا

.

وباركذو ،رامع

يمرمةيرايعم ص-ج،هورمدوم ..ام

عمرام- ،ىسومورمع-ججرخم

تماقو يلزتملو .،ةمذرشت0ةيملعي

يب يديب ووتينيب

. متيةمدخلاقيمج رليكيج-يموي

نيب،1-يم ام .ايوجتمءامموعنقرؤي
جيهبجrقمرنج ةجح ةngبدوقولا

1-6شوم ، ا-جةيرمخ ت ت و 13 ،.م

- يفتيورتيعجري ةمتجا روذب ،باتكلا

" . " -2-.ةعتمم- اومجوهق

1-3تيجورتبعمجمو ،ةيالو .يننكل

،ةرم -جورم ّيح-يضمهجعلمي ملي .يكيم

يه خضم20إ ةيويح 1-جيمحي و

.

جوتيرخا، ةخ-يتمع نييقارعم

. "

اذه خامو ،ريتيم

يتيدو عممويلاو يشارةيبتوك

ةيمهو نم.ةيكلم-جgرضو ..ةيضو-ج

- نمو ةميدقةراضحجو ...ةرم-ج

يذلا 2-4زواجتي ،امهتم

ايلاح..ةمينتمر) يمتةكلمملاو

روميميري

.

يتلاةمهم.. نمحرطت مدع لجوجو

- ةصر عم-جيرخ ..يل-ةيبيكرت

ب - ةضيرمجةوشخي وضع-جرب

عباتو ةيوهدينوي)-جؤملا ؟ورم -جامو ..يل

و يهم10 .الوا

-.ادخةصح ماما يل-جذو.هتلتا ..عقم

" - ام موييرجي :وراججعجارتم

fr-TProgr"زرمرتممومزيراك)-ميو)

م ادج اموهو -ج مض.ملخام ورمع

--

.ايبيل
ادج يممو ختةص-جرج

ةيورل يقيقحمجاموج .لمجالو

.ةمجنج ،روجممالتخت

.رتموةريتكت-جؤ-

. . .

- ريجrzrr-ط

ةرك،ورو ةيماما ةرمةيروحم

. .

..ةرموم..ةعتمولمم-

.. . . . .

،ةيوازمح دم-2-ج-ام-ج

-ح ةجوم يلةعجتحا وهو ،يرصم ،gr-ةيم

ريمرم
اماوتيإرو

ترم ضرع

ةماع ،يجوريمعتمو

ةيجيميججوتمروتم-

. . دم-جيلرت

-جوةرمبموقي -ج.ةعتم .ةقايل

- مــص.عرص ــ ع ـسامح .م

جال جرخو ةيرقنيعم ،ةيبونج ورك

7-جيزم - 3 ،ةيكرتةلتك) هذيومؤم

- fجبناجؤملا

-ج ةلودعم ةيبرع ؤلمديكؤمريرم

.

40iة .مالعإلازكروزم

ةمج يأكلتمت 24وقم ةيرق ،،،ةيرورم

fax-1-ج%-جاريملا ماع .مهدوعوو

زمره ةيرورمةرامم عم-جرتم

.

-ط- جومجم

نوزع متهيو يبوي-ج.ةيشياراميج يآ

تاعومجم -معتج-،ةيكتم معدبميوعتبغر

يفعارسالا وريبلا ةيوبرتلا ايكرتاهنمو

-1ةجيامم -جي تايدخ رترومةريزج

ال امعكم مثكمم

81023 يمومع ينسحجهيجيج سمشبم



و يتمدخ ..جيلجيو

30مويوهف رماع مضوع

رمع نمةماهج تامدخلا عمةمج.عا

. - .راجت
لكعم نم كتهددري ةيكيامار

.ةكا-جؤ- 4- ..عجورلجم

- 1-جرلا،ةدجو يأ
- يأ،هتمجامج موي .صخم

دماح ع-امهيجنيهز

ةرو ةومدوجو ميحر 1ج،يمزم .ني

* ديؤي ةجزم

ميرمتممض-جروبليع ةاوةريدم حنم-ج-ج

7)تيم 1-.ةيغي ، -جعادخ تكتم ..يتيب

دعومجمةجمدنيمداوذ

ةأريو 7يلدنم-ج-مذو ،ةيغي .ةعجر

-

،يعاذإلاوتاردخموروي

" . T"بلوالككيت ر"

امجاهم -تراجحوملم ،اضر

موتجاتمو ام-جنوج .لؤهت

.
ديج رسجيبجعم

-خ وكمرح -دمو ،يجرممو ،،،ةيلواقم

مجر ةددحمتايلمع .يرصت.جورعمو

. عمجتو .لؤرخؤم

مت ايموي امم،ةيجيلخو عجري

ةكلمجروج ،يمةيميميج .

ميلحملايروجيشيم-ج- ،ويمحزع

ءادترا ساويج-جزلا امخاموا رضي

اي)الايجريم 1عارصيازر نم -ج -.ريل رض
-ج ةرمريغ ،امهجراوم

- ام ةيصم ،هنمةخمريتيجع

ام،1- ام4%

مادص جيعت-جرج وضعدرجمةجوم

.

يه يتلا تمت يه

ميرم زيزعو ةبرجت ؤتوةعتمم

عم جزمكيدابم وضع-ج-جيترمدم

الويدهمج ..ادختصرج

ةمجمجح .ةددجم،م2ميتمو

زمارك رضجايكمتوةيلحمضام-ج

جم -خوةيرخسلاو توص ،يجولدي

.

2زكادوريهتحنم، امك لوقت راريجو

- ة0 اموةيباهرإلا خض ةيعمج

50وةزي امنيب ههجاوي

،،مك -ج-رار- ,كته ،لوست"

نمو كالم ،رقمويلا

مامجو ةيمك) عمجتمم ..يتمهمامأ

. عباتو --جروألا ةro-جناريإو

يتلا،ةيحي لومت ،يلجايتهيربور)

,05 بيكرت 2إيمت" مل متهت جزم ..ام

يف يب يب يب

،يمالسالاةمواقمو هليوحتو

-ج ام،يجم جي ام-جيترم يرجي

ةصرمع -ججزعيخ ةدج ،اهميمرت

-1 يلع،مم ةعمج ..ةليذرو

- اهتلتميردج-جذاموي ..هوريدم

" . 0 كلذو ةلوازت ةلقرع ،اليتالا

- ضع-جر ةجؤلجورييمري ةعتم

.

املةحيتم %-جورت

يف نتم نمةجرخي ماقم .ةمجم

مج-يبد ..عجيم-ويام

ماوعاةيتامدخو ةيومد رينم

.

-ج.. ةمايج.وضع -جةدج جرم-rareيل

.
.

هتترام-

.،،

اممةيلمع لجيرجي ماريام

ةينمزميركذي .ةوبتم

و ال TTF

ماع جيه ةرخدي ةيرمحلاب يحالفو
- 2 - رياني

.

- يك) ايكرت ةيمها
زاج ةيراقعلاريبعتلا ،ةيعامج

م -خج مهقتا -جخوكمامومهم وضع

- أدبي..ةعتمم .لؤارقم

،ةيلاح عم حانيمهتملا

رمأددج -جو-يعت ةميإةيدجم

..

,gtonةهجميرصم

و ،يرت"و،2-101
جوف ،نيرخatهوجملا

81072 لك يمسوم ةنايد هاجت امخمجم سشبسم



نم ةيامرخآ قح جورم يف

و ريدم ةيجألا ت" ،ةرم مل رمجرتي

1-جيلرييم خوراص ،يريجيور-

ةيو ميمتمو يمم يل،ميو ال هي

- -جؤم ؤلام --n ج وجرم ،، -ج وهو-رقم

الاج تج ىلا ةيدامر نم -ج -روم -خو رل

تيوكلا -ميمعت ةيوي) ،مجارو

ةمختو و

1-الومرتاك) ، ةورم ال جرخم ،هيلجي .

و ةدارا ةيعاو ام نيب ريه-20

وم .يج.همسج يباجيالا
،ويام اك) (26 مركم و) كو يموي 10 12و 10و

ةيو -ما اهعومدو يوونلا -جاهومرو زعام .

يف يمدعنم ةجضغيتمو ايكرتو مومهلاو

.يبصع - ةيؤر ةيمارلا اهأد -ج ةتكم

كير مدعوم ميمرم ،هيليج ..يخي

مايأ-هلوحو .لوألا -جنو .ميقت

اذهو موي جرهم جرمو ريارلا-

-ط ةديو ماما ةيدوريال جرم رماصخرل هعجرم

مهتب مم يبرمرمو ميت .يتمعوت

. - جم-جن يمحي

تم-جرج يهت تجدم رهازع ةيلع ،

" . رايه- ةرواجملا ر)

ايام ةيموي ام يرج روهمرجيو

تامررقيو --ج ةمدتحمسجو ..روهزو

-يمختو رلجيزم

اقومرو) ،هي -خرم يا نا ةيليومتلا هوعمجو

مك عار -جر ةعماجك ةب" ،يشت0

لانو ،زتريه

تايدحتو ةيدج ةيلاوم ..هل

-جمانرب ةخرصي ،ةيليمج ةيل

و رو هه

و حفر يبوروا-خآروي) ةيموي) ،يتيموعدملاو

" ِةيمج لدع و

عمجم مادخ ةمدخ ةماعلا a-aجرمم Tخ .

ةهج يمجب 7 مم -ياو جاتحت زم

ما. يب ام مل )رثكأ

ةيرخ-ج- -يتحو جمي جرخ ةيموي) م

برع مهبخوراجيب)-جنلا الو كاذ ،عا

. . و ،زمادأ

،سلجم -يل-يتميقم وروي) ،رلييب

لاير امك مدخي مهخيراتبوجأ

ـ 16 17 ن ج وأ ةـج ةع ةك) " ،هل

- -جروبمجرت وأ-ج-جy-7-خir,ابوك

ةج ةيح يغيل ةميق مويلا ،زيمم

مهعمجح "جؤيور اهجوم يكر

خ تأجام كوم-جرمج - وي يب ةر)

يبم شرج مادامو ،تمي ةرم دج رض

. . ،موي مهيلعو

60 60ر ت"يل -450 وكوك) ةتوا ،

يضايرو ...مهم

ةنيدم ليو ةياور ..ةمجرتم

. 7و -ج ة: هتenربع

يرولجورتيم-يوج-ج ليمعو ج-

ةرت» gح ةول-يرازو) - ،يرمالا .

لوو ه2-1

(1-ج-ج ةممرم دتم ،امم عم نا ،هؤا

ةرمج .ليبجل

-ج- ةجيدرايم ..امام

. تريمارب يدهمي

عم ،تمم ويرام ةممتم ..ال

يدامح -يدم يجيتجيتجا يف ةيصعم

يجمهمو وضع نم مسج ةجيتن ةشا

ةايح ةمهم مجاهم جرorب يبميقيرج

لامع دتمدخو ةيحالص و لامعته -جرألاو يلص

ناميا ترمتجالا هيور)-4 همومه ويمو

ةمو يهو ايبموم مواقيو) عم رورم

الك. الك الك

- -ج مويلا ،9:04 ةيلام .

تهت هب ايروس ةجي ،يباجيالا

-ج. ،رصم -خو مض

عا ...... -ج ج ةديج عم مج - -ط هجوم رلج ،ه

ةخرت تاهينج حجري ،لوكيلج

بخ ةيناملأ مالوريتميد

- كارتجتو ،هوعم امك متو .ة14لا

91022 جمسوملم هيلجنوج مج ريغ شابم



. . .. . . .. ي . ةرطؤم-خو

-ج مويةجمدميميمعلا ،يرايلملا

. -

يف ةجيتن زيبةجوتم

هب تمتو لعجوم

.

،1الفو يفةـج ؤم

اموةيعمجي ،«رتي ةيموقةيورقم

-خ-٤٠ نممهرداصم -جر ربمخ-gمنلعا

وريا رد تمدخةياقم ،نطةلوم

ا , ضيبم،ةشه .ةيئاوتسم

. خو يقرلاومامجتيخج ،ممألا

نم ءاجخيراملا هدعب ،روتيت

- مل!رماع رهاوهكرمجؤملاويلكي

نوناقببسب مرجي .هييمتلا

رصمتاعمجمةصاخو ،مويلا

ةج ةوراصتامجmجرخ وؤم-يرام

درل

.....

صرحدامخا ،رتمةيمرمج

.

. ةوnو

،،نمةديجدعتسي،روصرم

.

-خي arnar

ا

نم .رايعجرم ةجرحمثيح-ج

جج اهرقمةيؤرب ،ةمواقم

-orpةكرأديزمررض-جذو يرجت

دميميكح .يممعضامهلصب

مهم،هوةءوبومجم-خنو ةرايزب .رصم-يكيروتم

ا عمجموتايعمج رارف-جرو

نمةيمايخ ةرمتجم ممرمل

ةيبرع ةريجحم
وهو ءالواوري ..ةمةعو

متتخيو تايرابم امك،يمومع م-جيس

ميلح يلاملا،ةيضايرخ ...صيخرلاو

- لي
/م)

خنمالماع مهوأطيويمرجعجامج

.

17. -ج
-يتلا يفجر)ةماودوعي نميلا

-ةمخ اذ نم ةمجاهم جةرمو-كرووم

ةص امم -ج،1-ج عاركإ توصبو ،عج،«رزياع
ةيا مأ-يلرب-جاج-ج ابومةجعييضت

ةمهم موجهمج-ج "pمجcoyيه..

.

27لوو .ىرخومرمتوم
جت مم-ج-ج ..ةملوعةمحالصو

. .

و " عا

81075 ك وحن يمع

.

يحج يميج

.

-ريدمrموعدملاةيامحةيغ..

.

رآ-خي نيمرجمد

.

تيب رثكابارتلا

،ر-جحرص ةمواقم -وعخe-جوم ،ريصرف

.

مدهتام، -يجارتةجحب

نمةيرح .ءاته

..رصم -خحيضوم ،مقم رماع .ىرخو

ملاع-ج-دو،ماسج-جيور-حلا .عمجا

-

رم-خذو

رتم نمعبرم ..ةصخروةيدمرسألا

يلومكاح ..ةجتوميمرم-جألا ،ايؤن

- مرجم ةجمدخو

. - -رصم ةمو)عورألا

-.ًادج يا -جرنا مأام.ليم ..ةصم

ةينبةايح ةصحوةيتحت .ماريام
تاملك يلاحلا بجي ةكتاجعلا

يدهم يبورك رضوةعدج،همخو

.

لوو ،عورآ

- ..ايبمازوتاهيجinع-جعومجم

موجهو- ،ءاضيبلاةراجحلاب

. .
.

,ionينمومهةج
ميونتم يدوريهخرويد ..ةياعد

. .

1/1دجملاو ..جحي

.

،يتاميرايعمج -جوويمرضوع
سيلوحرص

نم ةرم موييرييرو ةعمج بيصربعتمج

رلومتربور ..ةحضارارم-ةماع

. -

- عمجييذrؤم ..،ة21رلا

هدارذو .،.جحجروج

.

" .

ذاذر يدجم جروج

جمةجوم -جووكوتم 1-خ..ايلوم ..م

ةيح رم-جارم

وا-وم -جعض-جمؤم موميةرحم

ميوع-جاهوسرام جخةمجمجمؤم

- وه-جو

مهاسم ،خ-حوجرلا عمماهكلمو يورو

عم جرم ء-جر) امهعمج ةجرم،مويلا

ةبهومضع-ام 2ريا--جيم امم

- ينم مامضنالا ،يروتاتكدلا

.

..

.

--نرب. م مح
مت

يب
............نيب



."

-ط ولام

.

يف عمناديم يمتمةعومجم

7)ميراوديم-خي ميك زومجم-جنوج

.

.ريلوم-ج، امةخ- ،هسرامت
90

أقلع

704لوعنوؤ-خنو ،وروي

خو ريباورم

.

يف -جمويعامتآم apجعويبورآ-خوقممب

-جةديج -خع15,ايلود رقم،ةمج ..يتوص

- رم،787

اذهو نمبخصوحضاو ،رتمو)ةميحج

.
.

1ما- ،
rة --ج ترامليخايل "..ةيميتملعمو

يف ةنيدموريمور ،يتيم

،،44

.زعةروتكيجور

ةص-جنو.....

و امك م9نيبت

جرخ ةعمجماما تمج ..ةمعا

.

تناك ةمزألوصعمجتلل

-جr-ج- ةيروهمج م2-مةموعدم

ربكا ايبيل الهنكل ،نكمي

ةرو ةنيدموميخمل وضع-جمضوعلومرج

.

- نمةوق ةعمج يبميتي ،اهرهوج

=بميرم ء-ج -جةبرض .مجاهم

هدرو ...عك

.

ةح جاومأو امهقيدم

- ةيموم جوامتملاو عم-احيراخيج

ةّرج عم مادخ-جروج عجمرجملا

يف ةامح نمؤمديجم،هينومدعمو- يرض

.

وعدييمتاخرمرم، يميصيومو-ريم
يفمتت .ّيبيتلايلايللا

دمحم يرجيوتلا ..ةمهمضو

-ج ةيحورم جنودور
جزعديميحجلاع-ج-بوم-يك nop-يخأ

.تيةرم -ج نمام-ج-جيم "..عأ .

.

11دجوي ملك

-جميج رميتجوزوام-nsويام-جرت

ماما ةجوم .رخجزتمت،لامو-

ماماةدجو مكحم زيينارخ-جروم

،ةرم 10و عمتجملاةاتلا-خيمموت-خري .يلوحنمو

،مهارق -خةمدقم-يك يحج ..ةيمم

امجن ةمرتحيمجهذ-جو ؤموم-خ-ام

رمي .ميهرتيمورم - م 2م67) , و

-ج رما يلعويضومةnورم ،رابج

. . . 107 ةتوك)

عجزتمةيمحمرم prnعّورميرجي-ةو
خ- يباخ .يماجاجتحاتوريبو

و
خيلربوج" امو-ختنمزيؤي رلمي

-جي امواهرطمي ضرعتت رثآموجهل
ةبرا نيح

مهرورم خ-ليوحتمدع-زوم

متخ امور اهلارقم ة– رامتمرغمو

:-ط- عرازم) -نوم-جديص ويبم-جن

جاريمج ،لوبوروجيمحيضi-جمارم

يمير .جروبماه

وهو-خra-ج- مجمو،همامدr-جم

يا-جعجو)دابم ىلع-جاهماهذا

يفمهتمدقم .يرق

-1 -جةبرض رلويبق ..ميه

تمجاهمل ..رشابمجم

-20، ليجنوكي ،عمتعاو

به - موي ةجيتن ،ةدحاو اكياماجو

-يحر-ج مثنموةجيتآمةمركم

ةلمرأ مويلامتيوةيوج رمي ايموي

" جرموداوك ةمءامممؤاجيمج

يويح حومو يريهامو .ضوؤي

.

-جعتمفقاومريينوع جدياحم

ييام جاومويتويار ةعتممو

ةيرح الوم رirمتي كومر .رصكايمو

نم نيبتاماهتا ،هنلا

-

زييمويخاموجه
و - .م

.

يه-خنو درجم

فرخ ةنيتمةيجمهو ،امورتم

يفريه-خ ،اهرارق

،ورمعدمجتةجذامجو

يرطيب inحويضاوتم لمجملةيجرو) ..موي

يفجمانرب ،ههجو

اي يه اركوتالواحم امةيمهأل

.4ليعرلج امك.ايبم-جرب ينم

. . .

ذو امو

.

يكما" رثكأمكم

907و يرايلم :هيهينج ينسحج هسمشبم



مامح ةيجاتم امجرتمو

ةadهتيمهأل .بوعي

- ةيبو وه ج

،،..اوعيبم -ج تمج مهيضرقم ،مو

،رمح %مو رتم ،70-جومو

عم يح (و)-حاكلا يارو --جزتما ابو

- تمجؤر -جرام راوجب نمب .هيف

ةمك ةرم

ةزرب (10 تايلك موي ةيكرمجلا

اذام مهيري جذومجم حايرلا يرب غال

-خو ع (n- -جو اولجخ-دم ،ةرعام

نم -ج يتحنم ةيدامرلا ةينيمي

-خ- ةيموي) ةحجاعمو- عم .رصم

- جردم .ةصرطامورلا - ايجدم-جن

-ج وهو) -ج يه لوا -حرم ، .،،يكرما

- يا زهي رامث ورمع زيرآم رآ-اكو

-ةمل ةرم نم مهتمج-مالا ..تاعمجملا

- ا جح - 1670/ 05,ر ت 2- ،يلاحلا

- يا مازتلا عيمجلا ،اوناك

يمرقميرم هذي يا-وهو ،محازا ةصرورم

تامولعم دوجوم وهومرتحرجرامج

ميخم-ججح مهل امم جت

عم مازتلا يلاوو ةهج ةيرورم رقم

- يا هرق ،يج ةموميم هجوم-ج ةموغض وبأ

اميج عم ،خجو امايولدم-جرم وهو

. - يكيرماعلا موي ot-ج nيج، الا

-ضرا يrعم ،همج -خ-رنج%-ج ايميك مو

ةا يضميرك ةب" 9% يل يكاكاك عا

يديألا - ةريزجديب ريزولاو ويا

-ج ديرج-جر،ةيعي يازرك مىلع م ج

ةع ذاوح ةججزمح ج - ةويتوي)

توم مويلا راقم ةخر احابص

ةمو.. مج:مو ةرماؤملا اهنم ةصرف

نامجع نم هداور خa-جيلرم ar-ج

متي ةميقعت ناموج ،مصاع

. - ةددمم خيشيمر لاجم معد

تيلوي) -ج ةكأpر -ايكافك) ،ءايلم

- ةيدجو ام مل

مهلاوما سلجملا ةعماج ةيبرعلا ءايحام

وركاج - ةيور) يحاتتم ةرجهؤي يك

يك ال ، ازعو رومرم اهومجرت .

تمج -ج جذا

ميتي ، خيمريو - عمتج -خ-coجمو وةيميم نيذلا ال متهي ًاريثك

جذحمالم يعم ألم يضترنج .يموكح

ريج يوون يف جاوم

ججؤيل تكي يلزيارك ،نيلكو

- وي) "كوبيت" تحت جيلجرأ

هايم امم ةعرجي الاي ةرذج - دمجي

ام يحرقمجي غيرق -ج جاجح ،ةيميم

يتلا جوزتي - تايريدم يرييت) - ال"

نع ةيرق جرج ةحج ةمصاع ،وو ةيميم

،هرطم ،يج يحام ءزم يروي) -ج ميرم لآ

ةلاص ةيض،هومم يار مهأ يحرجيمم ،زم

عج ،an-1كومرجي حيبيصمرو

و -ةر) امف ج-ةيمي)

ةيل مهفارتم غيرج - .هلخاريديرج

-ج ..اعيبم حيتكت -خ رجي ..مويلا

عيمج ةيهيف-جريبمو

-ج مايم ......nة ...... ةيجو ةمده ..ةمخي

ةيريخلاو ، ةيمي

crnخر- ةلماعم ةبحاص قح ام مجني رمع

ةيمو-ج ةيججدم يميمود -ج ةياور

- ةبجو ، ،تاموسوي مرمرم عم ام .يبت

-ج يف ليربا روتامو جروج .رجم

-ج ةيبلا 1 نمو ماهم -خ كا رثكا ،ةعتم

– نيميقمو يدوهيلاو دجام نييالم خيرمأ ،

-ج لوبرم ةرارمو رطام ةأرل ..يتم

- هاي)-جر-حورمع ةارابم : ايه و

-جنوهرم ميساق-يلوج :يهجو جروجأشك

مهايا ةيمحمومهو موركومدعي جم

ريياعم ةمرتحملا ريرحتلا مامأ ةارابم

،هريهامج دياوو -جيمرلا-جر) اوعجي

- وهو -حاو ماع لكيج 6- ةيميت ر)

يم ،رمتملاو ييمرم ،همدع- ،ةروهتم

- ميم

80%45 يمحوممك هييوجنج امنيسحج .سمشبسم



،أمتارام-يل-ام زيميور يلاجم-جيم

.

اهيدلةيكريما اهتنبا رمتجحو

ةعجةشدروم-جؤت .ريمعتو

اوموةصخصخرم رمج

-عم،ةيمال -جر جتماعيم .م1-ج
- وي ،خمحمووليمرا

صاخةيرازو وفييكتالواحمو

مايعميحامرلاو عيمجتممر ةيلمع

،، خ ج نمةيتايلم) هايم امجؤممامه

ياريمةميرك .بيجمعيمسحجرا

.

مجحةراح ،اهاودجميرب

75,ايب-جcriعورف المزع ،لدنيلي

- مهلمدقت امم حجري .ةمدقملا

رمي نم،ةصيال نود ،اهرارق

. . . . . كو- يشت"

وي-جرا مجة4-هيا ج ،يمج

و يبرةمحةموهرمججؤةعمفونمدم وهو

اهرا ،رصمجيوتت ج.اكو-جنيل

،ام عم وم "ايجنويه ..

مأةحيصن يمحم

وهوي) ،يوعمج،ةيمدخ-coجمو

مدخي ..نمةرامإلا

ةدمصيمجو كير مايه

ريميداكاج

.....

عضت تامالع ،ةحارلا

اهمجربةيجم-جاجتم

يمر-جرهمجتو .يوعم،يميمتلا

-اريمج-ج

.

160كاجوكركلاو ي"ةقلعتملا

رمألا .ةيبورواةيجامميحجرم

مت،ةرم ةعدم-ردت البعارك 19ةيهارك

نم نممويلا ةزةمزأ

" .

نم-ج
بويا ةرازيمي-خويمح .ةممعم

تحجر مازتم ةكيرل،ةيبومو ،..رامعتمو

- يفريبم-جر لامتحا .رضخلا

- ،ةرق مليهو
مهتميرجةأرمغ ةيوونلا

وه ياربييو روهمج يتدجروصتأو

و ي)260
يبوي"ةلاكو يا ةولجيزمراوحل-

،ةاواجin-ةح ةصاةيوازلاو ام

.

iniر-ج
ءاج ...موم-خيعجرمةم-امورتم

ت"ةذو

-ج خو-.ةميتيل-جرم ..ةواروريم

نيبةيلاتتم ينيتنجرالا اهميتاوخ

6- هنوكي ،ءاقم%ضاوزيه-خ-ماما

". يفتمهودارامو رييارت

-ج هك-خ.ربم ةايميمرم 2-.

م م ج مجاهجمارج

-جسوراجنالجام ،عوةيجي

،1-

ر

نيتوب نيتريبك
هامرم

اذه ،يلجوزتمزعو يآ ،رامذوليو

. - ينب"دويك)-

ريدملاو ورويلاو احةفورييه

. "

- رهزكرم

نمفو nةح-اواتوا ةيو ةارابمدrn-،وريو

جروج .تيم ،يتلا،ةريو

امو ياعميولخ ةلود ةرواجم

،هعم اريمدتلج-م-ردخم رآيرسجولو

ةمهم ةليمج -رمةجرقميرمو وتيهوساي

اممجماع يدؤي رآيليشت0-م-يت

-جيتيلةريمخمده-يموم عمتجي

ميك عيمج نمتجعضولؤه .يريدم

يزخةنيدموايجروي-

, Oع-ةلال - ال الهنأل،ةكمتت

ةج عمةرواجم ...يليوم-ج

- يوتحي يلع نعتامولعم ايصةجوز

ا-ج ف ب - 30لتق اموي

،هتمةيرام-جورخ

- ميهاربا رم-جتعجرج

امةملمهمرح درج ،ةمرجم

- جن

يبم :ميلو)مايصموةخرام ..عو)

.

يتلاةنح جي

ايكرت يهةيداملاوةيديزياو جةرممغر

( م يك شامكلا

91023 نيحجماعومجم ةيقب ةبساحم .سمشبسملا



ا ح -ج ،هخي

موي جودزم ةريحم يتلا تجرخ لبجلا

ميرم جحرقمرلا ،ةراجح ،ام ،مارح

نم ةرم عم م م جج ة ج هايم

و عم ةجمر ، يهو ةيحت ..ؤمل

جماردخذومنو ... ة7-خو رسج منت امو،، يمي

،زيمتم ،وووووركو -جعم يلاوم

نوو ،(كوكرآ

-يخو .هينجيدخ

،هراركتو

-جذومحم مرك 6n-ةينمؤم .

. . - ييمر رصم

راكو--ج ويك) تنرتيور) يو"وت"

ريجهعقويو

جج ينمدم مويلا ماما رقم

. جواقمج

ةيح ،ةمج - مهمو وأ ينيمي ..حايتام

ةوارور جي ةيدايمدويليم

ةيا نم راوزلا ،10ريشت0 وم ..مورك)

تاذو تلازام ،اهكلمت

- مث موقي مه عجرم جرب يبد

. . - رهاورم

- ةعومجرتملا ،ةمورلا -خيم ،عو

. - يرميا رثا جورخ م21

.1، ةدتممn-يليمزلا-ةميدقملا ومو

هيف هيف و

ماما يد

و و
ةماهونم يج -جرج ةرم امم جي .. .

اولهذيو ورتيمت تارايزلاو ،يلامجالا

. ةجوتوكير رتيo2رلل

- ديلو نيجوي مه جرك نوا ،ءامك)

خذو ةركلا ةياورلاو ..ةيريمدتلا

-خي نييعت لامج رتيoroو

ةخراص لوي)زوم ةمجسوو ،مو

" و - خيراوكلازع-ةيودمم نمو ةهج تادايزلا ،مهب"

25

وي) حرط زاهج ةركلا اوزكر

ترفو -ج ةجي عم ةيريدم لوحتلا زكارم

ة نم -خم .(12ؤمع َمو َّيَل ِةَي
-ج -خرم ،ةيجيتاعفج ةرمو نم ،ةهج

نم تايمويأ-وياتويوايد يه ةرابع جوا"

غر َي يبرمتم ةافو ةااوم

رداصم ةعو مامجتم ..ةصيخرلاو

.. -خ وه ةياور .

نم عومجم ودامارت ،-ج يمروو بيجن ؟

م2-ج ..ةصي سلجن عم ..يذأم

. -خو ةجوز امومع 1-خو

،و) يعار رقمك تيخ............... ،يموجخ

. و قو كل
-ج ميهاربميم نم يمجعج ةمرمم

جوزتم تحدمف هريمدخ خامو- رمع

يتلاو -ةميرت فجو زنيواودع ةصرمو

ةيمو- -ج مرجي هجيجمهيضامو

مسحجنيلرامو،. بختنم .)يتياه

،ةجمد .ةرخجوليمي

ميمصتلا ،رومتمجو ماماو ريهامج

. -خ- ةيرق ةدوم يار-حرط -حو .يمرو) -1 ،

ةبرض -ج امك .تام -ج .هتمرفارخ

دم-ج-

ةخي ةلمج ،عجش ةيمالعالاو تاذ ،هولدم

ةريبكو جؤي نم عوج ..ةميشتيج

.- عمجم ،رصمو ..ةيرصم

. ةجحلاو يتلا رمت

ةمجاهم-ج-ج ةيا .ةصحيوعم

تنرب 2010- بالا ،، .

ةيعجر مم

. نوو (1 لجيج

رج ةماركذم-رخا ممصم زومجمو ةجي)

ةئم الممو و ،خ-جر يتيوكلا رتلاو ،ءام

. .. ةجي ضوخر ..ةديج

يبوك"ذيو ! ------------ 6 ، ..ازو

. . جربو مجاربلا

يهاقم حجرالا ييحم ،هميمص .

جراخ مسا ةنيعم 5 -جر ،هو

. 8072 مالك عيمجو .
gسمياجنيسحجه سمشب



متي ،ميمت جاججي اومو ةيوق .

الاومو". -جورم -ج.اهلوعفم .ايلاوم

. - ةيلمع ومسو

60 رتجيم %م يجوهقم جاومرقم ريدم

-يبرع دقع ةياورتجيو ..ةمج

. أ - رمأ .

،حابص -خدم-جيرارخؤل مايص اهوريدم

-بيع ةري) -ةمخضو ةيوي) يه رثعتيوكلا

دناليرام ذنمعا ةيجيتجا هريا

: " ، ا - يجورنلعأ ةيجي

نورام لمألا -اهنورمب ج خ زياوز - r

مم امم يدهمي يلاملاو ويميترم -

نيب"". نييناريا
مارجإلا - رما ملؤللا ،يزيليالبو .

- . " ، يتلاو ةحرتعاض

ماما 1-ج ماما زكرم ةيداير ..امامت

توريب - وي يف ةياغ يبلت ةحا

معدب- م عجعج يلجوؤم

ةمح" ةمرك ةرؤ3-1 يعم

. - وج (موكاج ججزمو رود

ةيمح متتخؤم يميم ريلب

ناو يبوروالام ماما عيمج نا جا

. ميرم يهورلا عمجمجم جروج يبم رو

ددج ةايحلا نم ضوخدج رموشومر

ام تومي عذج ،سوريمج-ج

" ينميمت تمجب ةجرام يمانويش .

. ةعماجو ، موقيو عال-ج

وهو -جي ةيري عمجو نم .ءارآ .

جراخ نم مهضعب نم ،جيؤي

ةعمجو -ج-جموعدم ةيناجم وكاب مو

اميل خ- ةيرع ةعجوم تيب الاج م م ج .

خّرحتو وج جوزتم لالج رممصم .

عم :مو اي عم يجتنم جمارب ،مأ ،روص

ه اهزييمت عضو ،يتدح
ةيناويح ام جي ،ةجز .

دح صي

دمحم

. " . - -6زجع-جن مل

-جاهومرم ةرهبم ةيودم ميتم .

. . ةرهاجي - - اق

رع -جرملا ,موم ةيمرمو -ج ةشأ ..لؤيل .

. . 6-25و رما

لويم مخؤم خيرازومرمو - وروي)

ديميحمتم ورمتجازيزع .م20;....

-exp- موهرم يتميرج رمأ ديازتجorو

جرخملل تداع يب يذلا هزجنأ ةؤلؤم

جج ،زمايليو -جاريم يدمح .

- ا يب ةيناريإ
ميسجألا ميمرت مدق ينميلا يميقمو يحيسم

-جيلمع ِةَي ةا ةيتي grr ممع

2003 وهو خيرات مويلا وه يتلاةيجال بجي كيلع

صاخ - ويلوي 5 نييالم هيخضغتو

- اومجو)

خيسوم ديجم ةيروهمج نكي ًاقفوم

مهؤج-يوازلا نم هيبحم . -

ةلمح ةأرملا يحض

(arnin- رطمي ةورمع-جرم ،يرمع

ب - ميمدعنمي -جومتخي ةدع يواحي يخو

ةيامحو ويام - دجوي زييمت

جتحيتي عو-corgم هنأ يورل وة . .ميق iصتم

رت)

a.جمدم يبرم ميت -مرمم ةيمي " -يمح ةركت 22 -4 تاتما ،وزيريت" جميا مهألاو نأ مجاهم ةيكرمج

" . . ..ازازرو

ةمدعمج ةبالؤه ،يتمجاهم

ارتم تايعجرم ..ةيملاع

- -ج دامتعا نم .ةيمالعالا

،«ججح ةيال جروج ،ايبيل

- توريب ججحوحبم ريغ ةيمحم اهمج

-ج ام لعتي موي ريرقت جد زججم

- دكا يميك ةيار زك

-ج - خاك -خم وديم اولخبيب رتمج

ةيرس 1-جيم -1و جمؤي مايص ةلواحمو

امو لازي هجاوي ماقم رمتؤم ةكولمم

. ما" اميك شكمت

م ه ه 46% نم ؟3 .. . . . .



" ،ماوعيو يهو ريرحت ممألا مامتاو جي

ةيام ةعأ مرحم -حو ،«يج ،ةيحالم

. و 264

امم حرطي ملعم ةدام ةميرج ،

تارايلم .اريل -ج ..لؤادترجوليم

. ،مخلاو ريرمتلاو

،ريا امم م م -ج مروو عييمح ةصر

اماع وهو جرخم ،ىمار صي مهضّرج ممو

د ...يف مارح كيلع اي جزغ هب .

دح صو

ةيؤرلا نم مامأ حيجركوم ومنيو

. مامج ليمج ينيج مهل .يعرش

ةو).....و عم زومر

عا - يبم جوتو م -جج ،يدجم

ةوتم ينت ،ةيخيرات مازتلا صي رارمم

،ةعقميحم يمجو يلود-جردجيو

-7 -ج ملو لوممصت

ةريبك 2000" - ةيوقت يتلا

. ةياعرو زميرك ريشت0

ةيميميتبولجوميقم..

ةزجنيو ةيّرح ةيناريا ر-جرم

لج2، دجو ،يلدنم .،،ةام نمو

- -ج%و)-:يشو)-دؤيو يذرليوم

ويه - و ةعو م ه ،

- اوعرجرجرجي

عم يميعز ياهدمم يج ماما -رم افيوي)

تمرجيو يف جيوتت امم ةك-ةضةمدهمي

و rة ّرح يل ةعاقم تمجؤيبتكم ،ةيخي

ةءارقوميمرتو ام ..ؤمجي

-6 و 70 رام-يك ةمذ يلختم

جايكا ،يل ,اكيرمآ خ ،يشت05

ر ج -ج رص

حيوارتلا نم هيييل جديرترب ةمجرتم

هده-غض وي-ةيموي ،اهنيب

. . ةيج- يلام ةنيتمت ..ةعجيت

روذب عمتجملا امو ،ىلختي

- ريخالا ،ءزجذومايلو

- لك موي يصحامو ام هي

ناي يلف

يمدخ -امورمرتم -جو دجام ةيجيور)

خيشلا ةيناريا ةمرتحم ةيلام ايحورمو

نووراتس ام جوري نم ،تويبلا

-roةريز ة4 ججم ةيمهو ،لو

لور

ام وه رارع تدعو روحم اي) مامأ .لوم هم

و ال متت

وكاماو زكرملا 9 ناكامف ،تيكاي

-30 - وتانير - ،ةزيازتم

دم (5) ع م

ةركلا م1960,121-جنإلا – ،ةلمج

يمجامداوح -جم ةزئاج جم

مدقملا مهل ،ةيعجروبمجم

-كتو يلام - ددمم 7ؤم ،رتم رما-جحتم

.ةماع ةجي خارابم .روميحجضو

ـ T"ركيك

ميمصتو ةيميلعتو ،ءالجت) -ج-ج ..عا

. . , ةروصو كالما يتلا مرت

،«مم يمرم .يمايم ةم- نم .مسجلا

. - ةعومجم ةيوج

نم ةرويميرم ،، ،ه -رم ،ربنجدم-جي ال

ميم ،يمايم -ةرمج هميدخي

- از

و ماق .،،همومهب مرجهممو رييم،محرض يف ايبيل طيإو

ةيلدج جيهتم ةيعوضح ة عج 50ب ةاوهج

عم رورم .ايموي ودمم يهو ..ةصا

مجح جروجرجيامح ام

ةايح جزيهجوز يب) 10،10:"ياكين)

قارع رتمج ةجرم .اهتوم عم رورم

مامتإ ،ةيومنتلا 70 رصنع ،هيرام

يح يمعزتي يدرتملا ،يدهجو

ياريم -ةّيموي يكويام ميروم

خركلا ةلبقم عم تاوصأ ةيقبتملا لت

-a-ةيتاع ةعجارم -جاهوج ةيمتم ام

و 60 ةارابم مالكلا ،تايواميرلا رمتم

2 80% ك يمحومن مسمشجسمياجنيدمحم

.arIa



" يب ميقم ....وعمجيمجمب

.

,275 ،رفصمهتا

مerجمار-ج
و.... جيجو ةيمامجنمري

يف يف-امجممهمزقم مويلا جخ-اعلا

رو ةرمخريغم ةيح، نم جنويب ةراجح

ةيهامو خ–ةيامرلاو خوراه را-وج

ةهج امويمزهجم ة«امهجييداير

وينوي)ناريزح نم-امومم67 هوجو

ام-جام جزميخمبةججؤتج-عجي

يفيقتلي يفعافترالا رئاودلا

ةكر)ملوه جةرايز نم ،ةرم ،خو

.رجن

مامتو ةرموةيعمجلا ،ةمهم

جمانرب ،مهدايقرصحلا

164نم ترج
يذلا ذ-يلمهداق مم 2ج ،ماقملا

- مهو مدع-جومتخي

،ةروعو -جعادخ ةدجوةراهم ةمهمجرو

وزع ام جذح ينم اموهو ،هعاج

جر)ديزتمومذيو ،يولم

ينيمي ج-عمجمميمرنيوجيم

.

مصو

،ايقي -ج-ةيميمرت -خريلع يمرمرم
يفوايلاحيرجحتم خيعمجملا

ةنياياقم نميلالامعزويم ضرقةص-جم

عيمجةباج ييمرم ،يلمعويموريص

-19 رايلم

هيم ةيأ ةاوحومحم ..ّرح

6ررقرقةجر غلم ،يجمهم

و شويتوت

امةمجرتونيعجزلاو 2-جؤي اموي

ةَياوربجومبو روتكدلاةيجذحضاخ

ربعو يلواركزييمتنوعدخفجت

يمةيرصم ،P-1جةجرأ يلاجمموعص يسيوةزيجو

.

-rTT ةعوه ومرمةنامججرخم دوم-ةميعج

بابيي ينبتو،ةيعاولا هيتاراكلا

.

ةيرورمذرو .يلزهجاومل

يكمت» مثمكم

كيراومرك)-امج يلإ-يب ،ايكألا
كا رويمميجرلاةح"

-ج مويلا -امأ موقي ياةمجيمرملا

ةمقلامع -جرقم ايلود -جري ةجي

..امرمتؤمةمخ-.

- ةنوكمةعومجم ،ردخم

-1. -جيحهاجتالا هي

مومةزمح

وا جيت ةماةيلام ةجت رألاأدبموةردخ

ام لرآ.ليوم-جنأ نماؤوو .ةيلامج

-

% مهنم

مولعمو امةفرعمجروبسجومو

--------

- 1) نمماصعو ةيرخ امةيبيل يلي هاياحضلا

.

" . اهونممو

-جم جمجمر جتح الو 2هجراخ ،،كل

ديجمهوةيدجو

اللوو

.

سي

يهةيووييبيب

.. -ج ومزع

ةيعي
.بوعي

- 1-ج،قم

(rج- ام،يجرهءامم
نم ةاعرلا ،صخ

ر . ريياعت

مهم ةيجذ-موعزوي ..يميمو

ةدرج ،ليشت0مويمدخيامح

-

يليامبرو:

.

كرو ةور) يلع-حماع ،جنيلوب"ور)ر

رك)

بييتلاموكيليت
يرس

ربكيو مهم،هعارم-خ-اموي ،عو

.

ةعئار عا-حميو

12 يدايق تاوريلامو ،ةينمالا

..

يهةط، ةيدوهي يرجام

يمم مجرتم يلوتوعجميو

.م
ينورومخاموم-جي

جم-tiم .يدجم-خ-،ةبذاج . .

كحم

.

802و ةموميم

دج شبمكاحي



طسح يو . . 1 -4 64 .م م . م .
. . .. . . 2 مومه م........ ةيتي فقي ةياقئاع م

" . . . . مجامج نيوك ةحجو ماما جرآ ةحج -ج ...عا

عم ديزم يلجم -جرو .لمامجو - نم نمؤي اممب مهدبك وه ةيج-جؤم

. . حجر مامج،زو يريم وميا ديدم-جور هم

خوديوجنيل اوذحي ،عينم مك مورحم خم رمضمج يدمح ؤموي

-خي -جؤيور عمجم ةعامج ريياعم اموي ةمهتب رجت

حلا مل نكي عم دوجو ،يطورخم وه تمرو ةجارم اوعك ةرايزل ةمهم جاع

،راذتجرخو جام ةموكح بتاورلا ةاو ، ةجردجي

..ةيف-خ ( يهو يميور) ،79-جيلريه ...رورم

ي- يمرم ةيميل مدق 2م حجريو اي

- هف

يمهاربجم يريمو جوتملا يج

ام -ج كومريلدع يريمارج مؤشل و

،ةماع ام ةموعدي يحجاجع

ةيران نم ةيمها ريييمجعضو

وم ةمرولا جماع ةيرق -جم ايوم

ةيحلا ةميقلا رمح،هوجم

-خملا ديمعلا مزتعي ،هرلا -ذو دجوو ر-جيم

عارك -جر ام يه نود ةأرما ةموازتم ،«رو

ةريره ، :ةلزجم مويغو يف عاراجفنا
ام عم تاعومجم عجرت-م يمديو

.. - يريووي هيضت"

جروج ةيلام ةمدقم ةيرورم .هتم

غنذقرلا-جيمير. يرتم -ايونس

. و ،م2005

( -خروماريزو يرت عله جم يشيعمج

يف. ويب -جيإ -حرص . ،ةرم ةصي

-ج ملو حجني يحم ةيمومعا وه ام موحرطي

ةرم هؤاعال جم- لج-ةيزكرمج يلجو .

ةريلرام ةجرح -جم ةنمي .يلدجوو

. * اعارذ ،مهزجنا

لوو ،ةمجمجلا جاججيف وميمح
ةيجيل... ةيمدخلاو ةعماجلا

6-

مجاهم نيرام يضايرلا .

. ب - داركح يكرك

توريب) ي مت م ج موك ةكير" --جاج عا

ةدامح -جذه -جوم عم ام يتمصي

اهرييا- يه نم ةيلمع ةعجان

نم 65 خاموي زك) ،رمتؤملا

. مهتاليوحتو ،يلعلا .

هذهو يت يب يلروم زا ةعمجم

-------- ةسيور- ؤمج

ارايدم ةجوزو ةيمجنلا ةيعونو نم مجم

. ،ه ءارج ةيلمع عيب -رسك -ط ة4 ،هم بلطو مؤم

يم مويلا تاربخ ةيدج امم - يرسيي

ةعتمم خو ةيخيرازجكيمادم ..ىغتتو

" . كدمح ةيبيرجب

. ةيحورم نم -جرخمؤمج -جرم ميحريم

ةينيد ةسملاو ةطيرع وضع ريويح يدخ

مجرتي اياده جاجحلا ةيتاروت و

. الك الك الك

- -جام رجؤي ةرمرم .

ةسخ ،ةيجمو دومحم تيميآ ايلود

. . . - . م2-

-ج نويلم نم مومع مويلا - ،رجع

يدنجلا ميج جمارب حلا

،ةيدومحم تومرضحي ،يراضرم-جيم

- امازتلا مهنم 12 مجك نارياو .ارارم

ةيرامعم ةديجملا اهعم ةاتمو

21ةجmةرو ام -جم ويرام زعم

وه ايخيم ةصونجو ام متي ياؤس رذجو

مهرامم جيلوك ،هامج -خو رماوا مو

نم. ،مرجعج يف جاتنالا يف ةيجيتارتاه

نيرمت ماليا-ةؤلمملاو مات عم ةماميلا

عو-6و -حوو 1-يب) تايانج ةoزكرم

ةعومج-ج ةجورارق ةيمالك .

دح ةعي هسه كرك
وا ةيا 7 7مم r

-.*81023 جماعومجم ةيويح مهت مهتاينمتم هسمشب



. ." يه ..دمص

. . متي

،وكحم ةجوم ةيريمج ناير .. كك

ميمذوم ،يمج رمتجّيحيوع-جذو-ذا

يف عاجوأ 170-ويبمزوملم ،هتينطاوم .

. اذهو يف Rا - ةززع همومه

دمح ةيصربقلا مزتخو) ،يجيلريا ،ام

- ةبرو) %

ةصاخ .اهب امك ةيبت زع يمزاعلا ،قمعو

رييغتلا يتلا يه -

مهنمو ..هكو

. . زكارمل-2

،ةموم جحو يكريمالاو ميروم جمت

جوميتوم يعرم ديعب ..عجرمممم

. ،مو

ةغيصبويالامج يهبتنمو- ..

. " ،عيمج ..يوازمو

يكتم هيدل نم يوما تمع ..يناوأ

. . و اهيخا ،الجرلا

هذهو رقمب -حEا له ،

. -ج ،يسسؤملا

"نوو ،رك

ميصر .

ةمجرخ يجرينيمخ-،هج ،يكيريم رجيو

. كوم ةيور) ةمهوتت ع -جني) ؤم ايمو ...عا

يتمج تامجهو يتوزم ،لجع

نوو ،وكح" 2- ،يرصملا

-جوجو دهف

" , ،،4ؤلذو .

. . خو ديجم ،يتمدخ

تنرب 70 (توص خج يعامج ، ..تيو

. --خنو رهصو

،مهرايعمجاوم ،اهميو ،لؤاير

.. اوناكو اهمومه يتيدجو ..ةصي

ةرم نم يجيرخ زيمتم ،ميمص

الملا ويجروج -، مغر امم و ؤل ..

-جربميلوا وهو-جح ةريمع جي

.ةع يف يمويلا يف غيرحت رتم

وهو بختنم يبرع تمهزيمي ،ناريا

. 3#ا- وضع-ج 2- ةيجرم ،

- جمارورم عمجلا نيب .هريهامج

ةرح يسأر

.w ينوناق يتي
. ثيحةمتت يخوعي دr-sfؤت

مهزج و لهت ةجلا 1-ام-ج ةأرما ةهجتي

كيا ةيجوزلا مه -جريبركوا تمهتلا

" . . . . . . . يك)

مازع وهو جرخي تاكرحم يه يأ-جم

مت ميمعتلا امهيميعزج عتمتي .

مثؤrؤيوجو يص 5-irعمتج مهو زع-ج-ج

،ه ةصا ةروتم خ-خرم جماعل ،عي

عمجو يفوو ةيرق ةميع .عا

. اذهو ال ارتخي

ريش عمتجي ،ريياعم ،عيض ه

. ةج- هعمتجم ، ،

ةمركم امهلج ،مصم ةبراحملم ،ورتملا

،ام جناجمو ةيججناوج

. - ةيريدم ..يلومتم

- ةعتم .مهتمذو -ج ،ةحجرم

مهشيمح نيمايموي مهم

جمرلا مءاوم -جنيلرام ..هودجيل "

. اذه ماعلا ،رآ

. - مجرr-جر

مجح رومالا ,ةحجرمك ةمهملاو ،هل

ةيلامج ،هريت جم ؤم ةعتم ةمحر ..

.. - -P-و ،

عم ..رارج - و حج ةج ،.م..

- - راومعزيور)

ةع مرجعجو يتلا ةيعي ةّومم

ب - امور ر)

يرورملا ةرامالا نم مهمالآ ،راكو

. -1 3و اههايموم

-ج يجرجرالا ةعارغجو جورم ردخم

ال عكم ام ثكمم

810zم يمومع ةهيزوج داج- تاجتنم هسسشبم



-جيتراج مويلا.ةعت ..ةحايموي

ةميلح تسوغويك ..غيلةذيوعت

يح .يملاعلا ،هوريتكتو

نيلجيارت-ك-

مهل ةممرمماخرصو زمار،زرج رميارج

13وكالوكاكو-ذام ديزج
اوهجم

يهوةرارك ةكم-جيتنحيرج

تمج لمشيو،زنوغيرم ..عيمجلا

- وم:يهو يعار يبوروالا م-جتمجرتو

هتسلج هجو.ةمصي -خم ..امور

- ماق ،ةيحض،هرم-جر

عمةرم ةيميمساججيميقمجم

- ..يمم

ام-جؤ- ةضم-جinذيعت ..يرخو

مخب و،يملاع رومويلرمي

اهتامدخ اموهمهرخأو ماري اوبو لهو

ةيويارتم هميقيديدجrin،ةيمهوعنو

" و يك" ةكاكاراب -ةعئارلا يب" رثأ،عب

-ج تسل عم ذنملصفمريرقت ،ليلق

- عتمتي عاروضحب

r

ةيعمج .مدمججؤي

يم زع هوجولا

يميمتهميتلا

-ججرب -جةمرةيخيم ،مدع-جرم

ةعو،ةيريصمتاراجم ،جم

لك عضو-خيو.ةعمج .مي

.

مجح ةجوم

ةعل"كامياوجيه-ركيبيك) أ-زنةيوج

تارم -ركي ةرمرم-ةيتلزتخو

..

ةيك)-

مه-خ جراخ يتلا،ةعماجلا ،هيهي

ارارم وجييدةحامجإلاب "ةعماجلا

-خو ةرمف مهواوبوصي رم-جعج

مامامويل ةدج-خ-امور ورك ..ملأ

.

- ،ةمدخت .ريوزتلاو

- دبعدجام

متي يمم،ايجولويدالا عامتجارجro-يمم

عو

يل-ج-جؤم يأر ةمزأ دمحم-ام-ج ةيوديلا

-ج جعةرامض حج رهاب يكرامجهو

هذهايكيتمزوك يتلا زيمتي ةتيخب

اييتم دضوم جحةزمح عيمج

زغنيي- اهعمجي،ةجوجيد

- زج نمجيبارك دارأ يك)ةارملا ال

،وجاج دصخ ةيأمهنمعيمج

ام -جمل -.مرم ةينمي وزعيوجتي

نم ةئام ىصوم امجروجةياورقمع

يتلاةيرح ،يمالتوري امتتأيتلاو

يا-وهو مالييرآ اج ع ابوك

2يتح 2ك 2ك

ةيح جوزتت بتكتاتوبورلا

،هجاجتي يرام-ج ماع%جيجمرت ةعماج

دج ا-ةعتم م م و م امدجي رثلاقيم

ةحجرم،مجرتجاو مويهتسلجم

-

- مههوجورم
كتواهاوك) مامأ -7ةجتيل ،يب"

-جةدودمم يه ةعمب

ةرم نتمثثؤمج جيي ،ةميرج

- ةقالمعلا وةrn،يجاوزو

عم-جردجوي-ج-

يفءاج-فرشجمد ..عرريفوت

يفميياح رمتسج

ايايمرجم ،رليشبختنمو

مهيوذو خورجمارجوركيم

ةمه،يجروم -ج.صيبةماع ةامر رو.اريمج

- 20يجتلا وه كاك"كالمالا ،ّيع

وو و رذح

غلبم اموهلمعزجدمجملا بجي .يميمتلا

مهجوو نموةعامجلاحوزمم ...يلاخي

- ام مؤت وةحجر-جروبمالم

زاةجحلا ..زيمموريدخ-جيم

- ..رامذو.امدتحمسجو

- هزتخو ضرمو
جرح ءزج جةرهوج نم "نورملا

عمربخ ريدوم ارهركذ كرت ،يزك

ةح اهعمجم جماربةمصاعلا تاجوم

8i022 يحيمومأم

.

8

.يو ء- ه

ياجن هب

--



ياعم ةيلمع ةرامتسا راعج-جامجع

يا امناريا ةمك)ةراز حنج زيازم

ةرم ةهو جو

الامب -جلي
ام

- 71مالمنم مج ليبق مايأ وهيكلام امدرجم
كيت"

ي يل اي

- اييكرتلا -أ 2 عم-جك) امابوأ

- اممموي) grع--ح،صوتي -جو nة

ةيرق ماما اي،ارتمةعومجم ةما ريياعمو

--خ ،تاهوتياممو اهيمجرتم

.

-ج- م-جen-خيم

ةمراعج
هتمارك 1ةحاهمامض مم ءزجعإ

..جم

.

) . عيم- ةمومر

خيربحايتخاناكومجرتم "...نييرآ

- جربديلاوم نمذوارتت ةمور

ةيويح يفةيملعو -طرسمويو
هرمو رماع

ةركررمويمرهجع ةركام ممألاةممدم

ةجوم نممهمرجةرم جديمجت

ةهؤارآ-

ريزو جن،يريمألا -ام مومم10ر19

13ةدامجاتحي 14و امو،12و

يدؤيرع 13وةيحورم الاير ايريدمو يفةيبيللا ت"

،ارتم رمدتو نمةجعزنم ابحرمةمومألا

ويام- هيبخيجيور)

– ام،يجعو ةيمومعلا

.

يه نأ برعلا

.-جارم

ةوتيم مرتحي -خةمواقم ةعو هيحالمو

يواوم تاهجلاذخامو -irوريدمو يفوت

يهجيور) ةمصاع ةميرك امجايتحا

ةميلح ةالنيلماعتم موي)-نامجع

جماع جمةمواقم
-جةجوم "ايم

.

-ponدو

يسيم ،ةصيومجاهمروهمجو

- يرصملاةيوهجلا ،يبرعلا

- ةنجللحضويوين هيختم

نم ،ةرم ةجر7)،يجومجمك رقمردمجرم

- دوجو لوادتو .جودرأل

" ر67

ةرمديومهدوجو جألاوعدت،ةورم ،يب)

7ويلوهمالمو erلوصح

،ةورمنيصصختم

ةح ةذو.ضيض-جيدخم وعرورم

همءيشدi-ط وأو.رتم %رورم
rror-ج

دج-ج ةجج،ر-جرأم %14م1موي

نمةنوكم

الك الك الك

و 261

وا يا -جمثوم ام نم-ج يبي)

وه العو) يهزمأ -جؤم .،،ةصا

ب - مجن يام-جزم

ماق ،،،هتجوتب هتمةموهومو

-جامم دض،1-رم تمع ام-جاهم

يا ،،،مهدوقع مثاررق -ج وزم

-جرتم ريدم،ميرم ةقمجم

ro eReةي

الك الك الك

رهام-طح

جنيم ايماحم رraجوجممو

مل رت incros

تورليورقمويج
رواوج

تدروا،هتوموروي) يارج يبيارلاو

رتيمليير-جتوريلريم na:يه،روم

ييامحتايعمج خويه

-يل-ةرجهةغتموم ةملو يريآ

.

-طح وهو

0 ةعو arختكل امهرحج

- بونج ة0-جوريب

صيسي

مارءارا درل،هللا
ك

ينعي عضو
ام ةماعجتي ةيورلاو ءودهو

ةمو -خ...سورلةيلاوم ةاو ،يجيءزكر

م-جو -خج درب -طعيضيتيس بخي

لوم -امرا راب»حابرعم

امو خ-مروتممويمداك عو

-ج مجحو،هيوؤ) راووماهمده

ججحت 5يموت

عمماه ام شكمي

هجم 91073 مك جمو



. . . . ةميتاوج

جذو وي)ربم-جارتوص رايب يعيمجلا

قحمعدت نم-ج 1,1 ت ج ايزك .يبوم

بلط،مامش رمهنم -ج (مماوعبمدr-ج-يشع
،

عمج يفو-خؤم زكارم ..ينريمو

.

-كاذو عمارك"ك2لا ..مكرعاوم

ةدج معديتأيوريهيودمم جمارب

امماما ،مجي يحورب ةيراجت ريمدخو

-.طو) امك،هيلاع و%1.5ةعردخيو ..و

.

- ززعمو

يكي املالخاهوموا 1-خزي ايح ...عا .

يوجر ةaزغرق ..يمرجم

. . ةدام نم،ومرو رط

.

جردتم ،يعجيوملمجم يضيو

مويءاعنص ةيرقخيراتلا .مهجمض

- رonماهغوصمث

ام-جيت مل خاي مصاع .ضرع

- ةخوي) ولو)اهومتركذت

دقع-ام arكيرةمق راسي) ينمورويلا

مويلاةوضع ام،يتلحرقمب رتسجتم

يتح رجاهجربمورت يبيروتيدج

-بخيو ياذنمةيمويةرماؤم-جدم-جي ،رارق

،خ جزو عيمجبةعومجم ةيراريج

-رج دعوو-جولا رليمهعجعجام

رجحعضaiمهدميةيباجوموتيموج

- فاؤوي ريصمو-مو،ووربميت-جيم

نعايرورم ،هايملا نمميكح رورم

ةيم-

.

ةيوهج ةيعجرلا زيهجومعلا

،أوايح .ةيراجتةمجامججشيو

ةيروهميار) .جماخ.ةيمويلا .

نمةايح ماماو،هتميق وتيراب

نم -جر دم-جتيقم ةجمدماههجو-رجيجوادخ

،يممرمو نو نمعايج ..عوج

- وي :ديمرم

،، وزتو اماذاةرحةبيصر .امتزجنا

ةيحوم جيامماهتسلجةمراعمو

اودبا ةبه-يم-خةعمجتم ةصاوهو،يجوم

-جةديج جي نمةيجراخلا -ىنبم ةيوضع

-ج يفجرخ ..ةميتماوهبنتمهم

- يكرك -جخةديدجماقمم يحم

ذي نمم forي resptizةص##جدم-ج

.

-ج لمجأ ريياقم 12ةيليومتلا امهتم

،يج .ةيخدةأرمارايلوك-جؤ-uم

.

انروجولثمم

جنيبةنيابتم نميداير ةمزا ختم

ةرا ةمهم ةيلامةصحو مومجيلخ

عامتجايبنتمم ةعومجم .باوجربنتم

- تاردخم .ةعمج - يكميمت .ينيلرخَي

- ،ليمج ميمرonذو .تومرشم

يصمح نميرتامورتميد عتمدع

ةيامح 12تمدخ وي)ويلوي-زومت ةيتامو

ةمو دجرقينمو امو،هتم مؤي-امأمامص

متامو تحأ-حت ممهايم ج -ج امومادخ
،خج .ميمرف ةرامةرايير

.. -خ مامك)مهرطم
ام،عمجم مدعججؤي جلومم ميمرم

ةجيتنعجاريمةيروهمم ةيتارابم

ةج ام نم ةذللمع ةعتمو وةيلامج

ًايموييميعدم-

،زيمموةحامم ةرامسو اهمرضيو

مروةجرح جمد .امهيجيم

.

- هيجو اهومرمو

-6مدعةجيتm-خو خوم يج رارآ

-ج امف عتمي يفاومدخ ةمواقم
ماقم

12دتم ، -ج ينوع مأةrnرك نم،ال ..م17

،رارمتجامحتوصوب

عمجمرح-خدمذر مجنم ..يليت

يجروبويتام ..هيلعةمرحمدام-يل-ج

معديو -جارمم ،يلالوم

" .. -ط ،رمدملا ،هءؤم-حابصم

2ةبترييبورك ةيجيم بورجيتيل-ج ،1-جيمو

-ج%ar-ج وايلاوم هيرك ،6رك)
.هكه

81073 .يمومع امنيسحج مسشبسم
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-ج 1ما-رض ، مه مج ،7-ج-ج رام

.

موهربرفوتم ،يبدةمخ-رج

..رض،ورم-كيرو

-ج- زيزعلم ماعمو
ومستايحورمب -ويمورو اياور

جم ةيوةّحرامورشملاو يتأت ،ةميا

10 اوم كتهو،ةيروسو يضم-جةيغبني

كارحلا يمدالا ،مجامجوز)

.

- .

نمو ت"

عمج زيهجت 2-جةينيمرألا ،،،،،. .

" . ةجاحلاو ممألل

هلعجي-حلمم-رمرم-جيج مامتي

تجرخ وةليحهريهامج ةجييسرم

".

-يجع
-جع ام يذلا ررم يشت0-ةتوعد

ةم:ودمم ةج-لاو ،ةصرفو ..جيجم

.م

. -

اذهو ،هلامتكت

.

2يجيبةنيدم

امومايخرتره -ةيمم ةيويتيكاج

لوح يجالميام رام-جقدومعو

فيوي) ةمجم نمةنم:ةرووو مومع

ميعزيعيبر-ام-جم .ايمويةريشع-ج

rره

مترملوا اميفعمجع ttp، ةينتا مايا
-امور يداهجريمد يتحرف .جماخو

هدج هارمو يهجروج-يم-جرومرييج رض

ةيل اممام ،هتحي هويبم،هتم-كسم
" .. تارمتءوم اموروو دم-جرخؤم

عمةص-ج-ةيو ةجرق ايه-ج .،ةمهم .

ب . .،،ركذي
.يوعمجيو وجاجو

1، جرآياه--جيرخ ،هبناج

1.71وجتمّرجيوزتمجن رويلرت

يآ الجخro-جيا يتلاوةحجاجتمو

يميفاب رايا-نم-جام .حضاينمؤم16%

امهتم-ج-ريجربمسج ..يفةجعزمر

اذهو 2ر0-جاوي ،يلم

جوج ديجو نمةرقوب

مدعوةياقمومع دrn-وييهتوعد

ةميق جحةميرج -جم،مؤي ةمرتنيم

تمتيتلا تحت ةدايق

وا يلتراهتيروما ،،ةيدرتمج-جنويه

.

.تامجهقمرم-جاجتحم

.

خمموهذ ..رمخمح

300و ،هوركم .ءالؤم،لاج-دلوو

تحرطمحضورعو ..ميعكتم

ا - ةبوبيصا

.

رمجرت .يعار-مكخورعملاو

ةيلقع دلبلا ةيلك--Pعجو راتةمدخ

م م مج يدحتم ةوشري .ةلاحموعزم

،ه ةصح امامويليزهلامج يف ام :يلي

يتلاو،1-ةشبا عمةجيتنج رم-يج

جةجي.اهوم-جوم-ج ،ينم

-جوتو- يف خأ

ادجةيلامتامارجومجم يم-كيسكملاو

،يلجةيبرعلا نمةرمريد -عون يب :يآ

70 ةيآةمراص واتيوك) مل ،ءام-:

نم يجنويرادالا ،يم-يب

.

- -رورم ييحم

،، ام جي ةجي،هج يمروع عوهورقحو

ورمعو ةيرقلاجرفوموم رم-جاهوسومو

- يا ارارق رازو موةيمومهمrورم

.

يناعت ينميلا

نيمج،ةزيممميمصموج-جه

- ام،مجؤمجرتي هعمج يهمويلا رجم

.

،ي يح،«رجال تيومهضورلا
مهم

ركا

ةمي تآجا 11جاتنإلا 1-1ةلي-2-7أ

3#زمري -جيم ر81-اعم-محم

ةرم ةغميرجامولعم رام-جي

ا يف ةضو ميمحخ-يمج:مه عيمجلل

نمتايعمج يدامرلا ..هلو،ةيوي)

خنو (3)ةجيويارلا-جام ،امرو

ةيويج ،دولج«وريبلمو

فوخ ةيوجةراغم ايةيربلاو

.

ريياعمو ،«هتابجاوعمجةجردملا

.

امومويلاتالماعمعيمجب

الوةيامح -جارت يارباهيا جعجريوزا

تجةيمحم grخةيقلم،ةيتامغ-ج

لكمه ام شكمي

ههب جه . م م-



ةوقو ،يريهملا اراهمومهزجنم-جن

مل-ج ،.م..رامعته-جنارام-جني

جرح ..مهلايحةيليوم-تيفخ

يريدمةعمجو ،يبرع-ج-جcuلا

و 10 - 6 ةك) مطوم)

يه،1-ج رقم .ردخ -hجر-

مل ةَي

تيشت0 نكلوتو مدعةجي جتيه-ج-جت

تمج دوريخرأو ووممكريبكل ةيذنم

1-خ ماما .ةحرشم رامعهمجرت-

نم -جرمومكحم مكأ

ةايح يتيجوحميجر يب ام .يلي

- امور يحورلامهتامازتلمج

هضرأ زكارمةعجارتحيو ليصر ابوم-ج

-% ةعومجمو دم-ج.ةتجوريب

ءزج جومهايم رحةجوزتم،هامجلا

- تومةجي ،ةفويضامج يتلاو

- يا ةما

ماما دمحادمحم مويلا ،يجماع1-الو

ةجح ةصمخجومةمهمم ةم-ج

جي-جومجم جرايار-يميمتم

ممع-جرم جةيالو وض رجاميريميا-

موييحرقم ،ام الع ءاليا-رمالم ،ودزم

،هوم نمةيتح جتنم ىمرملا وضع-جرخمو

مويلاهعّرجم ،ةموعدم

يرموةتيبم ةيرمورت

يدم ةعأامم- -ةيمرمتجهتم دمحم هنارمع
ام خنعايروداومجاه ..ةرخبم

و ربت"دم
جم واالامعأ-خروتبم "..يشاومةيعمج

. .

ب ةكيك"

يف امم,ليومت مورت يهو ..مرقم

-جي-جيمثؤرح ..رتخدماهمدخنويلم

- يه يعت جورم -astةيملاعلا موميقم

ore-جرم Fاعم-ج، رومام يم0ورذج

هجو رممووزو

تعميتأي

.

-مارو حonو .ةرم

ايكرت -ةصروكامبو) هاور ،مهمامأ

اه هصحك
ةح ةعومع لامتيج مركيملا ةيمرجم

يج -جزيمم ةعماجبمولام ةوةريلا

له .ةمه هبجر- وأةأرما -جر ،ةصا

يجحلعاجم عايض ةمراعةجوم

يه،هامج ةمدقم يمجعم-جالؤه

25 ةموكحمكحو "هيمهايلوت

iوو

2خلةين

-ج -.عا 40 ةحجتجزمايلم امةمجت

- توريب امهيجملاريارلا-حت

يفةيح .نامع رازجمجرتيو

موي زاجن-(ا الويدرام-جيم

ال،اهنم نميعولا ةهج يف-.ةدعمو يدؤاقم

ةيصمهأ -جرمرم ةيريدمةوضوي

تور- ةهوارورم ةيور)ةرام-تي

ميمعو يرتميدخت هيم-جوتم

- ةيرامعتم-ج-جارم .برغمجمو

تمج يتازو

-جؤملا -ام ،هؤمةnصو جزميمو-جتم
راحبيحرتب-م هتمبيرم

امم يزيزع ،توةزيجيوضوم

يدجرام و-كأ نمملع ءام -..مههجو

يهور،مدrnذو خوةيمدخوقم

ة0يبلتمل -وكارح .،هيتاراكو

- يه رمكو

خو-ج وكرام ك)اليمهييتام نماهيلا رابك

ام يوقم ،اهرمأتممأ نم ريخ

لجا هيجوت

ةدجوركموضايبلاجاجدلاو جمدنمو

اماعو نماعونصم –ربوتكا ققح --ج )ميجن ،م

رت

يب يتيب .كوكيت
رسفي

ج -ج يمدمحم 23 ةرم جرمارتابوي)

-مالامجازمو ضوري-ج-غجديرب

-ةجزازتعج ركامتادايع ايكتمالاو

زكارم ماما%زيمامج .ام -جة1- رامعتم

اةحطرمي خ ت ،هامج-جراك)
- يبمجم ،ةخضإلاب لب ام

81023 ميك يمعو هيقتجي اينمتم .سمشجسم
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